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Mulheres trabalham 7,5 horas a mais que homens As novas doenças do mundo digital
As famílias chefiadas por mulheres não
são exclusivamente aquelas nas quais não há
a presença masculina: em 34% delas havia a
presença de um cônjuge. “Muitas vezes, tais
famílias se encontram em maior risco de vulnerabilidade social, já que a renda média das
mulheres, especialmente a das mulheres negras, continua bastante inferior não só à dos
homens, como à das mulheres brancas”, diz
o estudo.

Mais de 90% das mulheres declararam realizar atividades domésticas, contra 50%
dos homens.
As mulheres trabalham, em média,
7,5 horas a mais que os homens por semana
devido à dupla jornada de tarefas domésticas
e trabalho remunerado. Os dados fazem parte
de estudo divulgado na segunda-feira (6/03)
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Na quarta-feira (8), comemorou-se o Dia
Internacional da Mulher. O estudo mostra
que apesar de a taxa de escolaridade feminina ser mais alta, a jornada também é. Em
2015, a jornada total média das mulheres era
de 53,6 horas, enquanto a dos homens era de
46,1 horas.
Em relação às atividades não remuneradas, a proporção se manteve quase inalterada
ao longo de 20 anos: mais de 90% das mulheres declararam realizar atividades domésticas; os homens, em torno de 50%.

“A responsabilidade feminina pelo trabalho de cuidado ainda continua impedindo
que muitas mulheres entrem no mercado de

trabalho e, ao mesmo tempo, aquelas que entram no mercado continuam respondendo
pela tarefas de cuidado, tarefas domésticas.
Isso faz com que a gente tenha dupla jornada
e sobrecarga de trabalho”, avaliou a especialista em políticas públicas e gestão governamental e uma das autoras do trabalho, Natália Fontoura.
Ela explicou que a taxa de participação
das mulheres no mercado de trabalho aumentou muito entre as décadas de 1960 e
1980, mas que nos últimos 20 anos houve
uma estabilização. “Parece que as mulheres
alcançaram o teto de entrada no mercado de
trabalho. Elas não conseguiram superar os
60%, que consideramos um patamar baixo
em comparação a muitos países”, disse.

Chefes de família e mulheres negras
O estudo observou ainda que aumentou o
número de mulheres chefiando famílias. Em
1995, 23% dos domicílios tinham mulheres
como pessoas de referência. Vinte anos depois, esse número chegou a 40%.

O Ipea verificou a sobreposição de desigualdades com a desvantagem das mulheres
negras no mercado de trabalho. Segundo Natália, apesar de mudanças importantes, como
o aumento geral da renda da população ocupada, a hierarquia salarial – homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras – se mantém.

“A desvantagem das mulheres negras é
muito pior em muitos indicadores, no mercado de trabalho em especial, mas também na
chefia de família e na pobreza. Então, é quando as desigualdades de gênero e raciais se
sobrepõem no nosso país”, disse, destacando que a taxa de analfabetismo das mulheres
negras é mais que o dobro das mulheres
brancas. Entre os homens, a distância é semelhante.
Compartilhamos com Veja Abril
(Com Agência Brasil)

Tema sobre "Segurança e Saúde do
Trabalho no Comércio" será abordado
no Mato Grosso do Sul
destacada a exposição interativa e a discussão com o propósito de favorecer a reflexão sobre os temas propostos, ao mesmo
tempo em que se busca estabelecer uma relação teoria x prática x teoria.

Saque do FGTS inativo começa amanhã
para 4,8 milhões de pessoas
Começa amanhã (10/03) o pagamento
das contas inativas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores
nascidos nos meses de janeiro e fevereiro.
Serão beneficiadas inicialmente 4,8 milhões
de pessoas, que poderão sacar quase R$ 7
bilhões, o equivalente a 15,9% do total disponível. Segundo a Caixa Econômica Federal, 1,65 milhão de trabalhadores receberão
automaticamente o crédito em suas contas na
Caixa.
Além disso, mais de 1,2 milhão de pessoas poderão sacar utilizando o Cartão Cidadão no autoatendimento, em lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Os demais trabalhadores deverão retirar seus recursos nas
agências da Caixa, que vão abrir neste sábado (11) para auxiliar no fluxo de atendimento.
O banco abrirá 1.841 agências no primeiro sábado após o início do cronograma mensal de pagamento, exceto em abril. No sábado, o horário de atendimento será das 9h às
15h. A consulta às agências que funcionarão
pode ser feita na página da Caixa.
Pode fazer o saque quem teve contratos
de trabalho encerrados até 31 de dezembro
de 2015. O pagamento das 49,6 milhões de
contas inativas seguirá um calendário especí

fico, que leva em conta o mês de aniversário
do trabalhador.
Valores até R$ 1,5 mil podem ser sacados
no autoatendimento, somente com a senha
do Cidadão. Para valores até R$ 3 mil, o saque pode ser feito com o Cartão do Cidadão
e senha no autoatendimento, em lotéricas e
correspondentes Caixa. Acima de R$ 3 mil,
os saques devem ser feitos nas agências do
banco.
Tenham em mãos o documento de identificação e a Carteira de Trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão de seu
contrato.

http://www.tstonline.com.br/curso-auditorinterno-esocialaraçatuba?tracking=5878b44f50060

Além dos riscos de acidentes decorrentes do uso excessivo da internet nos
ambientes de trabalho, principalmente em atividades que exigem maior atenção e concentração, como manipulação de máquinas e
produtos químicos, por exemplo, a hiperconectividade também pode causar sérios problemas para a saúde mental dos usuários.
O professor de psicologia norte-americano Larry Rosen, da Universidade Estadual
da Califórnia, catalogou algumas das novas
doenças relacionadas ao uso compulsivo da
internet em seu livro iDisorder, ou seja, desordem da internet. Ele explica que alguns
distúrbios são formas modificadas de outros
já conhecidos, porém adaptados à nova realidade digital.
Segundo o médico do trabalho Kiroshi Otani, diretor técnico da Pulsar Saúde e Trabalho, uma das doenças nomeadas por Rosen

Fundacentro do Mato Grosso do Sul oferece
palestra aos profissionais e estudantes da área
de segurança e saúde no trabalho e de áreas
afins, dirigentes sindicais, representantes de
órgãos públicos e de ONGS, empregadores,
trabalhadores e demais interessados
Por ACS/D.M.S em 07/03/2017

No dia 15 de março, das 9h às 17h,
a Fundacentro do Mato Grosso do Sul realizará palestra sobre "Segurança e saúde do
trabalho no comércio - principais infrações",
no auditório da regional situada à rua Geraldo Vasques, 66 – Vila Costa Lima, em Campo Grande, MS.
Em sua segunda edição, o ciclo de palestras técnicas tem como objetivo divulgar informações atualizadas sobre diferentes temas
e práticas bem sucedidas nas áreas de segurança e saúde no trabalho e correlatas.
Além disso, a metodologia utilizada pela
Fundacentro/MS é constituída por uma série
de palestras efetuadas por profissionais da
área e convidados pela Fundacentro/MS.
São abordados diferentes temas que asseguram o enfoque na prevenção da segurança e saúde laborais, os quais são trabalhados de forma contextualizada, considerando a realidade social e as experiências de
vida dos participantes do ciclo. Também é

é a Nomophobia, abreviação de “no-mobile
phobia”, ou seja, pânico ou medo de ficar
sem o celular.
Outro distúrbio decorrente do uso excessivo dos dispositivos digitais, como o smartphone, é a Síndrome do Fantasma. “É aquela
sensação de que o aparelho está tocando a
todo instante, mesmo que não esteja”, explica
Otani na edição desta semana do podcast
Podprevenir.

A compulsão também tem reflexos no corpo, como dores de cabeça, nas articulações e
problemas osteomusculares devido à postura
inadequada no uso do celular. Os especialistas acreditam que a tendência crescente do
trabalho à distância pode agravar ainda mais
os prejuízos à saúde física e mental dos
hiperconectados, com consequentes danos
para a vida laboral, social e familiar.
Saiba mais: www.podprevenir.com.br

O auditor fiscal e chefe da Seção de Inspeção do Trabalho da SRTE/MS, Kleber Pereira de Araujo e Silva, será o palestrante.
Kleber possui graduação em ciências militares e direito e também é engenheiro aeronáutico e engenheiro de segurança do trabalho.
São 40 vagas. Podem participar profissionais e estudantes da área de segurança e
saúde no trabalho e de áreas afins, dirigentes
sindicais, representantes de órgãos públicos
e de ONGS, empregadores, trabalhadores e
demais interessados.
O interessado em assistir a palestra deverá levar no dia do evento 2 kg de alimentos
não perecíveis, que serão doados à entidade
assistencial. Será concedida declaração de
participação, com carga horária de 2 horas,
aos presentes que a solicitarem.
As inscrições podem ser feitas pessoalmente, por e-mail ou fax. Informações a respeito deste evento podem ser obtidas das 8h
às 12h e 13h às 17h, pelo telefone: (67)
3321-6910 ou Fax: (67) 3321-2486, ou por
e-mail: erms@fundacentro.gov.br
Visualize o folder
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Esclarecimentos sobre os adicionais de
insalubridade e periculosidade
Compartilhamos com Época Negócios, por Daniela
Frabasile

Uma das questões que mais geram
dúvidas para os trabalhadores são os adicionais de insalubridade e periculosidade. Gisele Accarino Martins, coordenadora da área
trabalhista do escritório De Vivo, Whitaker e
Castro Advogados, explica que “a legislação
trabalhista brasileira prevê condições protetivas, para o empregado que executa suas
funções em uma atividade insalubre ou perigosa”.
Tire suas dúvidas sobre esses adicionais
e saiba como eles são calculados.
O que é o trabalho insalubre?
Atividades e operações insalubres são aquelas que “por sua natureza, condições ou
métodos de trabalho exponham os empregados a agentes nocivos à saúde”, define Gisele
Accarino Martins. As limitações e condições
estão listadas na Norma Regulamentadora
15, do Ministério do Trabalho. Lá, estão as
condições que caracterizam a insalubridade
e os limites legais para cada condição.
Alguns exemplos de agentes considerados insalubres são ruído excessivo, calor ou
frio, radiação ou agentes químicos. “Um empregado que atua no setor de limpeza, utilizando produtos químicos considerados insalubres, e não utiliza equipamentos de proteção individual, como luva, bota de borracha, poderá receber adicional de insalubridade”, diz Gisele.
Para ter direito ao adicional de insalubridade, o trabalhador precisa estar exposto
ao agente insalubre durante toda a jornada de
trabalho?
Não. Para ter direito ao adicional, o profissional pode ter contato permanente ou intermitente. “Se ele tiver contato todos os dias
da semana, por 10 minutos, será devido o
adicional. O contato não precisa ser durante
toda a jornada e nem durante toda a semana,
mas, caso haja habitualidade, será devido”,
diz Marcelo Mascaro Nascimento, sócio do
escritório Mascaro Nascimento Advocacia
Trabalhista. “Só não será devido o adicional
em caso de contato eventual, por caso fortuito. São aquelas situações em que não se
esperava que o contato do trabalhador fosse
necessário”.
Como é feito o cálculo do adicional de
insalubridade?
O cálculo do adicional de insalubridade é
feito com base no salário mínimo de cada
região e no grau de insalubridade da atividade exercida. Ele não está relacionado ao
salário do trabalhador. No entanto, “é possível que a convenção coletiva determine que
o adicional será calculado sobre o piso da
categoria”, afirma Nascimento.
Para atividades insalubres em grau mínimo, o adicional é de 10% do salário mínimo.
Para insalubridade em grau médio, o adicional é de 20%, e para o grau máximo, é de
40% do salário mínimo da região. A classificação do grau de insalubridade de cada
atividade é definida pela Norma Regulamentadora 15.

Quer um exemplo? Se um trabalhador de
Minas Gerais exerce atividade insalubre em
grau médio, o cálculo é feito da seguinte forma:
Salário mínimo da região: R$ 937 (o estado de Minas Gerais segue o salário mínimo
decretado pelo governo federal)
Adicional: 20% (grau médio de insalubridade)
O adicional terá o valor de: R$ 937 x 0,2
(20%) = R$ 187,40

O que é trabalho perigoso?
É considerado trabalho perigoso aquele
em que o trabalhador está em contato permanente com explosivos, materiais inflamáveis, substâncias radioativas ou radiação ionizante. Ele também ocorre quando há exposição a roubo ou violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou
patrimonial, atividades de trabalhador em
motocicletas, operações perigosas com energia elétrica e em condições de risco acentuado. Para ser classificada como trabalho
perigoso, a condição a que o trabalhador está
sujeito precisa estar listada na Norma Regulamentadora 16, do Ministério do Trabalho.
Entre os trabalhadores que podem receber
o adicional de insalubridade estão aqueles
que operam bombas de abastecimento de
inflamáveis líquidos, em postos de gasolina,
seguranças patrimonial ou pessoal, trabalhadores de laboratórios de ensaios para materiais radioativos e laboratórios de radioquímica.
Para ter direito ao adicional de periculosidade, o trabalhador precisa estar exposto
ao agente perigoso durante toda a jornada de
trabalho?
Essa é uma questão que não está determinada com clareza na legislação. Mas, para
resolver algumas situações, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) emitiu a súmula nº
364. De acordo com ela, o empregado terá
direito ao adicional de periculosidade quando exposto permanentemente ou com regularidade às condições de risco. O profissional
não poderá recebê-lo se o contato ocorrer de
forma eventual ou se, mesmo sendo habitual,
for por tempo extremamente reduzido, explica Gisele.

Como é calculado o adicional de periculosidade?
Diferente do adicional de insalubridade, o
adicional de periculosidade é calculado com
base no salário do trabalhador. O adicional
será de 30% sobre o salário, não incidindo,
contudo, sobre os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participação nos
lucros da empresa. O adicional, contudo, pode superar os 30%, caso a convenção coletiva da categoria assim determine.
Por exemplo:
Um trabalhador exerce atividade periculosa e tem salário de R$ 1.500. Sua categoria
não tem nenhum acordo que determine adicional superior a 30%. Nesse caso, o cálculo
do adicional é feito da seguinte forma: R$
1.500 x 0,3 (30%) = R$ 450

É possível ao empregado receber simultaneamente os adicionais de insalubridade e
periculosidade?
Não. A lei somente permite o pagamento
de um dos dois, à escolha do empregado. No
entanto, essa é uma questão polêmica na
Justiça, e há decisões que determinam o pagamento de ambos os adicionais, assim como aquelas que julgam que o trabalhador
precisará escolher apenas uma delas. Se um
trabalhador está em contato com radiação em
formas descritas tanto na NR15 (trabalho insalubre) quanto na NR16 (trabalho perigoso),
por exemplo, ele terá que escolher qual adicional quer receber.

Quem verifica se há, de fato, insalubridade e periculosidade?
A caracterização e classificação da insalubridade e da periculosidade é definida por
meio de perícia, que deverá ser realizada por
um médico ou engenheiro do trabalho registrado no Ministério do Trabalho. Caso a discussão ocorra na esfera judicial, obrigatoriamente o juiz deverá designar o perito habilitado para a elaboração de parecer técnico e
apuração da caracterização dos adicionais.
Se o trabalhador deixar de exercer a atividade insalubre ou perigosa, ele perde o adicional?
Sim. O direito do empregado ao recebimento do adicional de insalubridade ou de
periculosidade terminará com a eliminação
do risco à sua saúde ou integridade física.
Aposentadoria
Trabalhadores que estão expostos diretamente a agentes nocivos podem ter direito a
obter aposentadoria especial pelo INSS, uma
modalidade que exige menor tempo de contribuição. Dependendo do trabalho, a necessidade de contribuição pode cair para 15, 20
ou 25 anos. Pela regra geral, ela é de 35 anos
para homens e 30 anos para mulheres.
Mas o fato de receber adicional de insalubridade ou periculosidade não garante que o
trabalhador tenha obrigatoriamente direito à
redução. Para garantir a aposentadoria especial, o profissional precisa estar exposto diretamente ao agente nocivo. O fato de receber
o adicional indica a possibilidade de ter a aposentadoria especial, mas não garante isso.
“Por exemplo, um gerente de posto de gasolina recebe o adicional de periculosidade,
mas não terá direito à aposentadoria especial, porque não é ele que abastece. Ele fica
no trabalho administrativo do posto”, diz Adriane Bramante, advogada especialista em
previdência e vice-presidente do Instituto
Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP).
Para pedir a aposentadoria especial, o
trabalhador precisa apresentar um formulário
chamado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para cada empresa onde trabalhou
em contato com agentes nocivos. O próprio
empregador é o responsável pelo seu preenchimento. O ideal é pedir o documento no
momento em que o profissional deixa a companhia. Esse formulário deve ser entregue
pelo trabalhador ao INSS. Mais uma vez, não
é o fato de ter o PPP que garante a aposentadoria especial - o INSS irá realizar uma perícia desses documentos para determinar se
aquele tipo de exposição dará ao profissional
o direito.
E o que determina qual o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria especial — 15, 20 ou 25 anos? Para mineiros
que trabalham permanentemente no subsolo,
o período de contribuição cai para 15 anos,
para mineiros que não ficam permanentemente no subsolo e trabalhadores em contato
com amianto, o tempo será de 20 anos. Para
todas as demais categorias, o tempo de contribuição é de 25 anos, diz Adriane.
Mesmo que o trabalhador não tenha os 25
anos de trabalho em contato com agentes nocivos, o período em que houve contato poderá ser convertido em tempo especial. Para
homens, ele valerá 40% a mais, e para mulheres, 20%. Ou seja, se um homem trabalhou por 5 anos em contato com agente insalubre, para a Previdência, esse tempo contará como 7 anos. Para mulheres, 5 anos de
trabalho insalubre contam como 6 anos de
trabalho.
A aposentadoria especial corresponde a
100% da média aritmética simples dos 80%
maiores salários de contribuição. Sobre ela
nunca é aplicado o fator previdenciário.
Colaborou: Dr. Enrique Diez Parapar - Fisioterapeuta
do Trabalho – Professor de Educação Física
www.edpconsultoria.com.br

Reciclagem de lâmpadas fluorescentes
No Brasil são consumidas cerca de 100
milhões de lâmpadas fluorescentes por ano.
Desse total, 94% são descartadas em aterros
sanitários, sem nenhum tipo de tratamento,
contaminando o solo e a água com metais
pesados.
Desde o apagão de 2001, quando as chamadas lâmpadas econômicas se incorporaram à vida brasileira, o consumo desse tipo
de produto manteve-se em escala ascendente. Só nos últimos quatro anos, a média
de crescimento foi da ordem de 20% ao ano.
O volume de importações em 2007 ficou em
aproximadamente 80 milhões de unidades,
vindas quase todas da China, país que lidera
a fabricação no continente asiático, onde esse processo está concentrado.

Descarte
Por outro lado, se cresce ininterruptamente a preferência por esse tipo de lâmpada, em cujo interior há mercúrio - substância
poluente -, é de se esperar que o descarte
adequado do produto pós-consumo seja alvo de total atenção por parte dos importadores e do poder público.
Como o mercúrio contido nas lâmpadas
fluorescentes contamina as águas subterrâneas
1. Lâmpadas fluorescentes são jogadas
no lixo
2. Lâmpadas fluorescentes se juntam a
muitas outras em um aterro sanitário
3. Mercúrio que estava dentro da lâmpada
é liberado no solo quando ela se quebra
4. Mercúrio atinge o lençol freático.
As lâmpadas fluorescentes contêm pequenas quantidades de mercúrio, substância
altamente tóxica. É conveniente orientar os
faxineiros a não quebrar as lâmpadas, e lidar
com elas usando luvas. Se alguma se quebrar, ventilar o ambiente. A quantidade de
mercúrio presente em uma lâmpada fluorescente, cerca de 20 mg nas tubulares, não é
suficiente para uma intoxicação, mas pelo
perigo da substância, vale a pena protegerse.
A intoxicação grave por mercúrio pode
causar problemas respiratórios, neurológicos, gastrointestinais e até matar.
A atual situação brasileira, com o crescimento do uso destas lâmpadas e com praticamente nenhuma legislação a respeito, tem
como consequência clara a contaminação do
meio ambiente. Cada fluorescente que você
joga no lixo junta-se a milhares de outras
nos aterros sanitários. Quando quebram, liberam o mercúrio no solo. Ele é levado para
os lençóis freáticos com a ajuda do chorume,
o líquido liberado pela decomposição do lixo
orgânico. Pode contaminar rios, poços, lavouras, animais, e por fim os homens.
A ABilumi (Associação Brasileira de Importadores de Produtos de Iluminação) identificou, no Brasil, apenas dez empresas que
oferecem serviço de reciclagem de lâmpadas, a maior parte das quais em São Paulo
(veja a lista no final da página). O número já
é pequeno e, para piorar, a logística de transporte de resíduos perigosos - o caso em
questão - torna-se especialmente complexa
em função da legislação brasileira sobre o tema.
Da carga ao veículo, passando pelo condutor deste, são exigidas documentações,
classificações e advertências - uma burocracia pautada pelo rigor. A preocupação é cor-

reta, louvável, mas um pouco mais de flexibilidade nessa operação contribuiria para facilitar, em grande parte, qualquer esforço pela
reciclagem.
Management - 40 CFR Part 273 Subpart
B, que estabelece regras especiais para o
transporte de resíduos perigosos em pequenas quantidades. O limite para encaixar-se
nessa legislação é de até 5 toneladas.
Conforme a entidade, a simplificação do
transporte de pequenas quantidades de lâmpadas queimadas tem como objetivo facilitar
que o consumidor possa destinar corretamente os seus resíduos. Devido á baixa concentração do lixo, a toxidade também é baixa.
O efeito prático da norma nos EUA é reduzir o custo da logística reversa sem que o
risco aumente significativamente. É permitido
que os postos de coleta armazenem por até
10 dias tal quantidade de lâmpadas (até 5 toneladas), sem a necessidade de grandes investimentos e autorizações dos órgãos ambientais.
Em suma, nos EUA, tanto a destinação dos
resíduos pelo consumidor como a coleta e
armazenamento de pequenas quantidades de
lâmpadas têm menos exigências que no Brasil.
Cuidados
O consumidor também precisa ter cuidados no manuseio e uso das lâmpadas fluorescentes, especialmente se houver quebra de
uma delas, o que libera o mercúrio no ar.
Confira a seguir os procedimento recomendados pela ABilumi nessa circunstância.
Não usar equipamento de aspiração para a
limpeza;
Logo após o acidente, abrir todas as portas e janelas do ambiente, aumentando a ventilação;
Ausentar-se do local por, no mínimo, 15
minutos;
Após 15 minutos, colete os cacos de vidro
e coloque-os em saco plástico. Procure utilizar luvas e avental para evitar contato do
material recolhido com a pele;
Com a ajuda de um papel umedecido, colete os pequenos resíduos que ainda restarem;
Coloque o papel dentro de um saco plástico e feche-o;
Coloque todo o material dentro de um segundo saco plástico. Assim que possível lacre o saco plástico evitando a contínua evaporação do mercúrio liberado;
Logo após o procedimento, lave as mãos
com água corrente e sabão.
Empresas que oferecem serviço de reciclagem de lâmpadas no Brasil:
São Paulo:
www.apliquim.com.br;
www.tramppo.com.br;
www.naturalisbrasil.com.br;
Santa Catarina:
www.brasilrecicle.com.br;
Paraná:
www.bulbox.com.br;
www.megareciclagem.com.br;
Rio Grande do Sul:
www.silex.com.br;
Minas Gerais:
www.recitecmg.com.br;
www.hgmg.com.br
Fonte: Adaptado de
http://sustentabilidades.com.br
Uma ótima semana a todos e até a próxima!
Patrícia Milla Gouvêa Dantas
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Curso EAD promove formação técnica
nos Princípios do Equador
Os Princípios do Equador (PE) são critérios de desempenho para a concessão de
crédito. Esses critérios asseguram que os
projetos financiados pelas instituições que aderiram aos PE sejam desenvolvidos de forma social e ambientalmente responsáveis,
garantindo a sustentabilidade socioambiental dos projetos de investimento e a gestão
adequada dos riscos de inadimplência por
parte dos tomadores de crédito. A importâcia
dessas regras e a falta de cursos de capacitação no assunto levaram o IEAGA - Instituto de Estudos Avançados em Gestão Ambiental, em parceria com o Centro de Apoio à
Faculdade de Saúde Pública (CEAP FSP
USP) e a Revista Meio Ambiente Industrial &
Sustentabilidade (RMAI), a lançar o Curso
EAD sobre Princípios do Equador. Com alcance em todo o país, a proposta visa atender
as novas tendências educacionais e suprir a
falta de profissionais para atuar em projetos
financiados segundo os critérios de desempenho das instituições signatárias dos PE,
bem como facilitar o estudo do tema em nível
nacional.

O professor Alejandro Dorado informa que a
demanda para esse assunto vem aumentando
no Brasil
Segundo Alejandro Dorado, presidente do
IEAGA, em termos práticos os PE determinaram
que todas as empresas interessadas na obtenção de recursos no mercado financeiro, para financiar seus projetos, incorporassem a gestão
de risco socioambiental, proteção à biodiversidade e hábitat naturais, adoção de mecanismos de prevenção e controle de poluição, proteção à saúde, proteção à diversidade cultural e
étnica, adoção de sistemas de saúde e segurança ocupacional, avaliação de impactos sócioeconômicos, inclusão de comunidades tradicionais, eficiência na produção, distribuição e
consumo de recursos naturais (água e energia),
combate à mão de obra infantil e escrava e
respeito aos direitos humanos. A demanda para
esse assunto vem aumentando no Brasil, por
isso, Dorado observa que instituições financeiras, consultorias e empreendedores precisam de ferramentas de avaliação de desempenho socioambiental dos seus investimentos por
questões de acesso ao crédito. “Entre os motivos para a criação dos PE estão os problemas
vinculados com a imagem do projeto e os riscos associados a embargos ou ações legais,
como por meio do Ministério Público”, exemplifica.
Oportunidade de capacitação profissional sem
sair de casa
O Curso EAD sobre Princípios do Equador é
introdutório e visa fornecer um panorama para
o interessado no tema dos PE e nos padrões de
desempenho socioambientais do IFC – International Finance Corporation. Com os avanços de
áreas como precificação de carbono e necessidade de redução de emissões no Brasil, o curso
é uma oportunidade para os profissionais da
área de meio ambiente, por exemplo, complementarem seus conhecimentos, uma vez que os
PE, em sua origem, estão vinculados a critérios
de desempenho para concessão de crédito para
novos empreendimentos ou ampliação de atividades já existentes, e, portanto, impõem limites
para emissões e incentiva a compensação. “Se

O Curso visa fornecer um panorama para o
interessado no tema dos PE e nos padroes
de desempenho socioambientais do IFC International Finance Corporation
o candidato tiver conhecimento a respeito de
procedimentos para licenciamentos ambientais
já está suficiente para fazer o curso”, menciona
Milton Gimenez, pesquisador do IEAGA.
Estimado para começar em março/abril deste ano, conforme Dorado, o curso objetiva o
amplo conhecimento dos PE e suas aplicações,
assim como a interpretação dos padrões de desempenho socioambientais e suas formas de
implementação. “Profissionais de nível superior das áreas biológicas, físicas e sociais também podem fazer o curso, que é à distância com
acompanhamento personalizado, através de
comunicação eletrônica, isto é, por meio de
fórum, através do qual o aluno deixa a pergunta
ou o comentário e o tutor atuará na questão”,
destaca.
Gimenez enfatiza que nesse curso de Introdução aos PE, o IEAGA ampliou o conceito de
atuação em EAD, pois estruturou as aulas para
que o aluno baixe todo o material de estudo necessário para o seu desenvolvimento, assim
não dependerá, a todo momento, de acesso ou
qualidade da banda de conexão web. “Ele estudará e desenvolverá o trabalho em sua máquina
independente se essa máquina é um smartphone ou um desktop. Além disso, quando necessitar de tutoria ou queira deixar uma colaboração para o grupo, entrará no fórum para apresentar o assunto, assim, a necessidade de
conexão web ficará bastante reduzida”, reitera o
professor.
O curso conta com 10 módulos independentes, sendo que cada módulo trata de um padrão de desempenho, através do qual o aluno
estudará a base conceitual e simulará a aplicação desse conceito em um Estudo de Impacto
Ambiental de um empreendimento que será fornecido na "biblioteca" do curso para download.
O interessado poderá fazer o curso completo,
que tem carga horária de dedicação de 40 horas
(com dois meses de disponibilidade).
Profissionais de nivel superior das areas
biologicas, fisicas e sociais tambem podem
fazer o curso
O corpo técnico do curso é formado por
profissionais capacitados e atuantes na área de
aplicação dos PE. As inscrições serão realizadas nos sites dos parceiros e direcionadas
para o servidor do curso (IEAGA). “Nossa expectativa é introduzir profissionais nessa vertente
de atuação dos critérios dos Princípios do Equador e padrões de desempenho socioambientais do IFC, por meio da tecnologia do ensino
a distância, com o intuito de facilitar o acesso
ao tema não importando a localização geográfica do interessado”, especificam os professores.

Saiba mais:
Criados em outubro de 2002 pela International Finance Corporation (IFC) e o ABN-Amro,
no encontro de discussão de experiências em
projetos de investimento em mercados emergentes, que envolviam questões sociais e ambientais, os Princípios do Equador (PE) são critérios de desempenho para a concessão de crédito. Esses critérios asseguram que os projetos
financiados pelas instituições que aderiram aos
PE sejam desenvolvidos de forma social e am-

bientalmente responsáveis.
No ano seguinte, 10 grandes bancos (ABNAmro, Barclays, Citigroup, Crédit Lyonnais,
Crédit Suisse, HypoVereinsbank - HVB, Rabobank, Royal Bank of Scotland, WestLB e Westpac), que juntos eram responsáveis por mais de
30% dos investimentos mundiais, reuniram-se
e definiram as regras mínimas necessárias para
os PE, na política de concessão de crédito, as
quais tem o objetivo de garantir a sustentabilidade socioambiental dos projetos de investimento e a gestão adequada dos riscos de inadimplência por parte dos tomadores de crédito.
Em termos práticos, os PE determinaram
que todas as empresas interessadas na obtenção de recursos no mercado financeiro, para
financiar seus projetos, incorporassem a gestão
de risco socioambiental, proteção à biodiversidade e hábitat naturais, adoção de mecanismos de prevenção e controle de poluição, proteção à saúde, proteção à diversidade cultural e
étnica, adoção de sistemas de saúde e segurança ocupacional, avaliação de impactos sócioeconômicos, inclusão de comunidades tradicionais, eficiência na produção, distribuição
e consumo de recursos naturais (água e energia), combate à mão de obra infantil e escrava e
respeito aos direitos humanos.
Na revisão de 2012 dos PE, que levou a sua
terceira versão, foi introduzido o conceito de
mitigação ambiental (environmental offsets)
para proporcionar que os impactos socioambientais inevitáveis sejam contrabalanceados
por ganhos ambientais com a visão geral de alcançar um balanço neutro o positivo.
Desta forma, tendo a sustentabilidade como
meta, as questões ambientais e sociais emergentes no novo documento da IFC são as mudanças climáticas, direitos humanos e negócios, gestão da cadeia produtiva, problemas de
gênero, participação das partes interessadas,
comunidades indígenas e serviços dos ecossistemas e biodiversidade.
O documento publicado em junho de 2013
atualizou os PE e ampliou o número de produtos financeiros para projetos, mantendo o custo
de capital inicial em US$ 10 milhões.
Em 2006 os bancos brasileiros responsáveis pelo financiamento de projetos de acordo
com os Princípios do Equador eram o ABNAMRO, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. Já em
2011 o 80% dos 10 maiores bancos brasileiros
possuíam uma política de sustentabilidade e apresentavam relatórios específicos sobre desempenho socioambiental e governança corporativa. Hoje, no mundo, são 83 as instituições
financeiras signatárias dos PE. Fora esse universo, 15 grandes corporações financeiras europeias e 32 agências de crédito para exportação de países que pertencem à Organização para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento também utilizam como referência os padrões de desempenho do IFC.
No Brasil, a RESOLUÇÃO Nº 4.327, de 25 de
abril de 2014, dispõe sobre as diretrizes que
devem ser observadas no estabelecimento e na
implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) pelas instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.Para
fins do estabelecimento e da implementação da
PRSA, as instituições referidas no caput devem observar os seguintes princípios:
I - relevância: o grau de exposição ao risco
socioambiental das atividades e das operações
da instituição; e II - proporcionalidade: a compatibilidade da PRSA com a natureza da instituição e com a complexidade de suas atividades
e de seus serviços e produtos financeiros.
Entre os critérios estabelecidos pela Resolução, as instituições mencionadas no art. 1º
devem: I - designar diretor responsável pelo
cumprimento da PRSA; II - formalizar a PRSA e
assegurar sua divulgação interna e externa; e III
- manter documentação relativa à PRSA à disposição do Banco Central do Brasil.
A Resolução define ainda que o Banco Central do Brasil poderá determinar a adoção de
controles e procedimentos relativos à PRSA,
estabelecendo prazo para sua implementação.
Por Sofia Jucon
Para mais informações e inscrição:
http://ieaga.org/cursos/introducao-aosprincipios-do-equador

Recolhimento de FGTS de doméstico só é
obrigatório a partir de outubro de 2015
O recolhimento do FGTS de trabalhador doméstico somente passou a ser obrigatório a partir de outubro de 2015, quando foi
regulamentado o direito previsto na Lei
Complementar nº 150/2015. Com esse entendimento, a Terceira Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT10)
acolheu o recurso de um empregador contra
decisão que o havia condenado a recolher o
Fundo de Garantia de junho a outubro de
2010, período não anotado na carteira de trabalho do empregado.

No recurso, o empregador alegou que, à
época, o recolhimento de FGTS não era obrigatório para trabalhadores domésticos.
Conforme informações dos autos, a empregada desempenhava a função de cuidadora
de idosos. Em seu voto, o relator do processo na Terceira Turma, desembargador Ricardo Alencar Machado sustentou que o sim

ples fato de o empregador doméstico ter recolhido espontaneamente o FGTS a partir de novembro de 2010 não o obriga a fazê-lo em
período facultativo anterior.
Para o magistrado, o artigo 21 da LC nº
150/15, em seu parágrafo único, determinou
que o empregador doméstico somente passaria a ter obrigação de promover a inscrição e
de efetuar os recolhimentos referentes ao empregado doméstico após a entrada em vigor
da regulamentação da lei. Com isso, empresto provimento ao patronal para abolir a condenação em depósitos do FGTS, conclui o
relator.
(Flávia Corrêa)
Processo nº 0001057-97.2015.5.10.0010
Compartilhamos com JurisWay

Uma a cada três brasileiras sofreu
violência no último ano, aponta Datafolha

Compartilhamos com Istoé

Uma pesquisa realizada pelo instituto Datafolha a pedido do Fórum Brasileiro
de Segurança Pública mostra que uma a cada
três brasileiras com 16 anos ou mais sofreu
algum tipo de agressão nos últimos 12 meses. Os resultados foram divulgados nesta
quarta-feira, 8 de março, o Dia Internacional
da Mulher.

Entre os dias 11 e 17 de fevereiro de
2017, foram entrevistadas 2.073 pessoas,
sendo 1.051 mulheres de todo o país. Destas, 833 aceitaram responder ao módulo de
autopreenchimento a respeito de vitimização
e assédio proposto pela pesquisa. Destas, 29
% disseram que foram espancadas, xingadas, ameaçadas, agarradas, perseguidas, esfaqueadas ou chutadas no último ano.

Entre os homens que participaram da pesquisa, dois a cada três (66%) disseram que
presenciaram agressões físicas ou verbais
contra mulheres nos últimos 12 meses.

Ainda de acordo com a pesquisa, o agressor era conhecido das vítimas em 61% dos
casos. Além disso, a maior parte dos casos
ocorreu dentro de casa (45%) e na rua (39%).
As agressões mais frequentes ocorreram com
mulheres de 16 a 24 anos. Essa faixa etária
concentrou 45% dos relatos de violência.

A pesquisa “Visível e Invisível: a Vitimização de Mulheres no Brasil” teve como objetivo levantar informações sobre a percepção
da violência contra a mulher e sobre a vitimização sofrida segundo os tipos de agressão, e também traçar o perfil da vítima e descobrir quais atitudes foram tomadas frente à
violência. O estudo teve financiamento do governo do Canadá e pelo Instituto Avon.
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Metalúrgico morre prensado por máquina
hidráulica em Ribeirão Preto
Vítima foi atingida durante teste de equipamento. Operário foi levado ao HC-UE, mas não resistiu; Polícia Civil apura o caso.
Compartilhamos com G1 Ribeirão Preto

Um metalúrgico de 45 anos morreu
prensado enquanto montava uma máquina
hidráulica em uma indústria agropecuária na
Vila Brasil, zona norte de Ribeirão Preto (SP),
na tarde do último dia 01 de março.
De acordo com o boletim de ocorrência, a
vítima chegou a ser socorrida e levada à Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas
(HC-EU), mas não resistiu aos ferimentos.
O corpo foi encaminhado para o Instituto
Médico Legal (IML) de Ribeirão. Segundo a
Polícia Civil, o 1º Distrito Policial investiga o
caso.
O gerente geral da Realmac Agropecuária,
André Ezequiel, disse que a empresa tem
prestado assistência à família da vítima e negou haver falta de segurança aos funcionarios.

Programa de
Alimentação do
Trabalhador
beneficia mais de
20 milhões de
trabalhadores em
2016

O ano de 2016 fechou com mais de
240,45 mil empresas incluídas no Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério do Trabalho. O número de trabalhadores beneficiados ultrapassou os 20 milhões, sendo que, desse total, 16,8 milhões
ganhavam menos de cinco salários mínimos.
Esse foi o melhor desempenho do programa
desde que ele foi criado, em 1976.
“O PAT beneficia o trabalhador, que recebe uma alimentação de qualidade, as empresas, que têm incentivos para aderirem ao
programa, e a economia de uma forma geral,
pelos empregos que gera”, disse o ministro
do Trabalho, Ronaldo Nogueira. “A importância do programa é refletida pelos números: mais de 20 milhões de pessoas beneficiadas e um recorde de 40 anos quebrado”,
afirmou.
Além de ser um estímulo para empregadores fornecerem alimentação nutricionalmente adequada aos empregados, em troca
de incentivos fiscais, o programa também
gera empregos diretos e indiretos. O ano
passado fechou com 14,8 mil empresas
prestadoras ou fornecedoras de alimentação
registradas, com 23,8 mil nutricionistas contratadas.
A diretora do Departamento de Segurança
e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho, Eva Patrícia Gonçalves Pires, lembra
que o PAT é um dos programas de maior alcance do governo federal. “São mais de 20
milhões de trabalhadores beneficiados, por
isso esse programa está entre as prioridades
do Ministério”, lembra.
Como o programa funciona - As empresas beneficiárias do PAT podem utilizar serviços próprios de preparação de refeições,
distribuir cestas de alimentos ou contratar
empresas que forneçam ou prestem serviços
de alimentação coletiva, como administradoras de vale ou cartão refeição/alimentação.

Acidente de trabalho
De acordo com Ezequiel, o metalúrgico
vistoriava equipamentos da indústria quando
foi atingido na região do tórax durante o teste
de funcionamento de uma das máquinas hidráulicas.

Homem morre prensado por máquina
hidráulica em Ribeirão Preto
(Foto: Reprodução/EPTV)
“Embaixo da máquina vão alguns equipamentos que ele tem que fazer a ligação. Tirou
os cavaletes e colocou-a no chão. Quando
ele coloca a máquina no chão ele falou, 'olha,
terminei a minha parte'. Não tinha mais ninguém em volta das máquinas, começamos a
fazer o teste. A máquina abaixou e ele entrou
embaixo”, disse Ezequiel.
O gerente informou que o resgate do Cor-

po de Bombeiros compareceu ao local, socorreu a vítima e a levou até o HC-UE, por
volta das 17h. A caminho do hospital, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória.
Na unidade de atendimento, o metalúrgico
recebeu procedimentos médicos especializados, mas não resistiu ao trauma no tórax.
Segundo Ezequiel, essa foi a primeira vez
que a empresa registrou um acidente de trabalho e os funcionários não sabem por que o
metalúrgico entrou embaixo da máquina. “A
gente paga um pessoal que mexe com essa
parte de acidente de trabalho, a gente dá todos os EPIs [equipamentos de proteção individual]. É que nesse caso não existe um EPI
para esse tipo de acidente. Só se ele colocar
uma armadura para se proteger de um acidente desses”, disse.

De acordo com o gerente, a firma acompanhou a vítima ao hospital e está prestando
assistência à família do metalúrgico.

Senac Ribeirão Preto promove palestras
gratuitas para gestão de carreiras

Nove currículos criativos para
você se inspirar
Está desempregado? Saiba como fisgar a atenção dos recrutadores de maneira
inovadora e divertida
Atualmente, é muito importante ter um
currículo bem elaborado e que chame a
atenção dos empregadores
Todo mundo sabe que o mercado
de trabalho é extremamente competitivo –
ainda mais em tempos de crise – e que na
hora de procurar um emprego é preciso ficar
bastante atento, pois qualquer detalhe faz a
diferença na hora da seleção. E, claro, o momento de montar o seu currículo não poderia
ser diferente: é muitíssimo importante ter um
CV bem elaborado e que chame a atenção
dos empregadores, livrando-se da impressão de possuir um currículo “mais do mesmo”.
É por isso que, se quiser mesmo chamar
a atenção do seu futuro chefe, você precisa
caprichar bastante na hora de redigir o seu
currículo, ou seja, colocar em uma, duas ou
três páginas tudo o que sabe, aprendeu e que
tipos de trabalhos realizou em seus últimos
empregos. Tudo isso pode marcar a diferença entre você e centenas de candidatos.

E se a proposta é fisgar o recrutador ou o
chefe logo de cara, por que não se apresentar
para ele de uma maneira inovadora? Além do
tradicional papel, também é possível usar e
abusar da criatividade na hora de montar o
seu CV, principalmente se você for da indústria criativa, como publicidade, marketing e
design.

Quer saber como?

O designer Brennan Gleason resolveu
mostrar suas qualificações através de seu kit
de cervejas artesanais, chamado de RésumeAle (para brincar com a palavra que significa
currículo)

Um profissional de marketing, que tinha
como sonho trabalhar em uma empresa do
Vale do Silício, impressionou os
empregadores entregando caixas de donuts
com seu currículo colado dentro delas

A especialista em Recursos Humanos Liz
Hickok tinha um desejo simples para o
Natal: encontrar emprego. Viu uma forma de
divulgar o que queria através das luzes que
colocou para decorar a casa

Então confira abaixo algumas referências
para lá de criativas para você se inspirar na
hora de montar, entregar o seu currículo e, finalmente, entrar no mercado de trabalho.
Redes corporativas, marketing e moda serão alguns dos assuntos abordados; inscrições já
estão abertas
Entre 13 e 15 de março, o Senac
Ribeirão Preto (SP) promoverá um evento especial para todos os profissionais da região.
Durante os três dias, professores e especialistas apresentarão, gratuitamente, dicas para
gerir a carreira e aperfeiçoar técnicas e condutas nas áreas de marketing e moda.
Na segunda-feira (13), a palestra Construindo sua imagem profissional nas redes
sociais para se destacar no mundo do trabalho será ministrada pelos professores de
pós-graduação do Senac Eduardo Soares,
Renata Carvalho e Vladimir Pereira. Na ocasião, os especialistas conversarão com os
convidados sobre como sair do senso comum, desenvolver habilidades diferenciadas
no universo do trabalho, identificar maneiras
de construir um bom currículo e ser recrutado pelas grandes empresas, tudo por meio
das redes sociais.

Já o segundo dia de evento será voltado
para os profissionais da área de moda. As especialistas Paula Spinelli, Luciana Stabile e
Natália Bulzoni conduzirão a palestra Negócios da moda: conhecendo o comportamento
do consumidor no varejo e falarão sobre o
cenário fashion no interior, apresentando depoimentos e compartilhando estratégias de
sucesso.
Branded Content e Storytelling - o novo
significado do marketing é o assunto do último dia da programação. O professor do Senac Eduardo Soares explicará sobre a quebra
dos padrões e as tendências de marketing de

conteúdo – relevante para um bom relacionamento entre o público e as marcas. Os participantes também acompanharão dicas e
técnicas para ampliar as formas de comunicação.
“É uma excelente oportunidade para profissionais de todas as áreas aprimorarem conhecimento para as carreiras e construírem
novas posturas corporativas. Quem busca
esse aperfeiçoamento já sai à frente no mundo do trabalho, com certeza”, destaca Juliano
Calderero, gerente do Senac Ribeirão Preto.
Todas as palestras iniciam às 19h30. O
primeiro dia será ministrado no Senac, porém, na terça e quarta-feira, o evento segue
para o Iguatemi Empresarial, anexo ao shopping Iguatemi.

As fotos são de reprodução

Fã de costura, a designer Melissa Washin
resolveu unir sua paixão com a procura por
emprego: colocou o currículo em um
transfer e imprimiu em vários tecidos,
depois, costurou em tecidos estampados
Formado em produção multimídia, o
americano Joe Kelso “soltou” as suas
capacidades criativas e apresentou o seu
CV como um cartaz de um filme de terror

Em busca de oportunidade, este publicitário
paranaense resolveu ser ousado. Ele trocou
o velho CV por “bonecos-currículos”. O
objetivo? Exibir de forma criativa suas
habilidades profissionais

Os interessados devem entrar em contato
pelo portal www.sp.senac.br/ribeiraopreto ou
pelo telefone (16) 2111-1200. A inscrição é
gratuita e os participantes terão isenção nas
taxas de matrícula para os cursos de pósgraduação do Senac Ribeirão Preto (SP).
Serviço:
Construindo sua imagem profissional nas redes
sociais para se destacar no mundo do trabalho
Horário: 19h30 às 21 horas
Data: 13/3 Local: Senac Ribeirão Preto
Endereço: Avenida Capitão Salomão, 2.133

O designer gráfico Robby Leonardi resolveu
se sobressair criando um currículo online,
com formato interativo: um jogo de
computador bem parecido com o clássico
Super Mário

Um candidato canadense optou por enviar
ao recrutador uma caixa semelhante às de
alianças. Dentro dela, vinha a frase "você
quer se comprometer" e um pen drive com
suas informações profissionais

Já o diretor criativo Gustavo Chofra decidiu
ir muito além do papel para chamar a
atenção dos empregadores: ele transformou
seu CV em um genial e divertido catálogo do
Netflix
Compartilhamos com Nathalia Marques
Curiosa e heavy user de internet, sempre amou tudo
que envolve o universo do jornalismo. Nas horas vagas
é fotógrafa, mãe de cachorro e leitora compulsiva.
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Senac Araçatuba
oferece programa
Aprendizagem
gratuitamente
O Senac São Paulo promove o programa
Aprendizagem, capacitação profissional pela
qual jovens podem ter sua primeira experiência
no mercado de trabalho. O curso é gratuito e a
inscrição do aluno é feita pela empresa em que
ele atuará como aprendiz em paralelo às aulas.
Em 2016, foram atendidos aproximadamente
20 mil jovens em todo o Estado.
O programa é uma formação técnico-profissional vinculada à Lei da Aprendizagem, nº 10.
097/2000, ampliada pelo Decreto Federal nº 5.
598/2005, que determina que todas as empresas de médio e grande porte contratem um número de jovens de 14 a 24 anos incompletos
equivalente a um mínimo de 5% e um máximo
de 15% do seu quadro de funcionários, assegurando a eles sua formação, ou seja, aprendizes.

Em Araçatuba (SP), o Senac está com inscrições abertas para três turmas do programa
Aprendizagem: Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços Administrativos, Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de
Supermercados e Aprendizagem Profissional
Comercial em Serviços de Vendas, todas com
início previsto para 27 de março.
“No âmbito da lei, aprendiz é o jovem que
estuda e trabalha, recebendo, ao mesmo tempo,
formação teórica e prática, sob a orientação de
uma entidade qualificada. Ele precisa estar frequentando escola regular, caso não tenha concluído o ensino médio”, explica Erleni Andrade,
coordenadora do programa Aprendizagem no
Senac São Paulo.

A carga horária do programa é de 1.560 horas. O papel do Senac é oferecer a parte teórica
(480 horas), gratuita tanto para o aluno quanto
para a empresa do segmento de comércio de
bens, serviços e turismo, que matricula seu aprendiz e promove a parte prática.
As informações detalhadas sobre como participar do programa estão reunidas na página
www.sp.senac.br/aprendizagem. A empresa deve contatar a unidade do Senac Araçatuba, que
fina na Avenida João Arruda Brasil, 500 – São
Joaquim, para verificar os prazos de inscrições
e documentos necessários.

Propriedade intelectual nas relações de emprego
O direito autoral do empregado e do empregador.
Quando o direito é do empregado
Por outro lado, não é toda a obra criada
pelo empregado que pertence ao empregador. Os direitos do empregador se restringem àquelas que são vinculadas a função pelo qual o empregado foi contratado, não extrapolando para fora do ambiente de trabalho
ou quando a relação de emprego não tem nenhuma relação com a obra em discussão.
É o caso do advogado que desenvolve o
site do escritório, do médico que funciona
como fotógrafo da clínica, do gari que elabora um sistema de acompanhamento da coleta
de lixo. São profissionais que foram contratados para desenvolver uma atividade, porém
acabam produzindo propriedade intelectual
que beneficia a empresa e devem ser remunerados por essa produção intelectual.
CC-BY Nec Corporation of America
Compartilhamos com Samory Santos Advocacia e
Consultoria

Um assunto negligenciado tanto nas
faculdades quanto nos tribunais, e ainda
mais no ambiente de trabalho, são os direitos
sobre propriedade intelectual (direito autoral
e propriedade industrial) nas relações de emprego.
A contribuição dos empregados é muitas
vezes reduzido a uma visão oitocentista de
produção industrial. Entretanto, na atualidade os funcionários participam da atividade
empresarial não só com seu trabalho braçal,
mas também com seu trabalho intelectual.
Desde pequenos incrementos, como sugestões de novas dinâmicas em suas equipes,
como implementação de sistemas revolucionários.
O direito autoral e de propriedade industrial impregna essas relações, mas são pouco
observadas. Normalmente sequer o autor da
obra reconhece sua posição de titular de direitos. Não se pode esperar o mesmo do usuário ou editor.

Aqui somente iremos tratar dos direitos
patrimoniais, pois os direitos morais sempre
serão do empregado, do autor. Estes são inalienáveis e irrenunciáveis, e portanto devem
ser sempre observados pelo usuário e editor,
no caso, o empregador. Exemplo desses direitos são: direito à paternidade (ao reconhecimento que a obra é do autor) e a de vedar a

Enquanto empresário, é necessário estar
atento a essas situações, para não sofrer uma
reclamação trabalhista no futuro. Deve-se documentar e realizar uma contratação específica destes serviços, para afastar eventual ação trabalhista no futuro.
O empregado, por outro lado, tem que se
recordar da contribuição que deu a empresa
e, quando for exigir os seus direitos, procurar
um advogado que tenha conhecimento sobre
a matéria. O importante é sempre documentar
e guardar documentos, fotografias ou mesmo
a obra, se possível, para poder servir de prova
se houver a necessidade de levar a situação à
justiça.
Samory Santos Advocacia e Consultoria - Escritório
especializado em Direito Autoral, Propriedade
Intelectual, Direito do Trabalho e Direito do
Consumidor, sediado em Salvador/BA.

modificação da obra.
Vejamos, pois, quando o direito patrimonial será do empregador e quando será do
empregado.
Quando o direito é do empregador
Com o avanço da tecnologia e suas repercussões na economia, tem-se criado indústrias focadas tão somente na produção de
propriedade intelectual. Sejam profissionais
voltados a criação de software, como os programadores de computadores e desenvolvedores de sites, sejam profissionais voltados
a criação de invenções, como engenheiros.

A proliferação da atividade de serviços na
economia, que hoje é hegemônica em nosso
país, também tem levado a profissionalização
e incorporação de atividades intelectuais a
contextos profissionais, tal como os estúdios
de fotografia.
Os profissionais destas indústrias e serviços não possuem direito patrimonial sobre
suas criações, desenvolvidas em função do
contrato de trabalho. O empregador é quem
detém esses direitos, por força do art. 88 da
lei 9.279/96 (propriedade industrial, invenções e marcas), art. 4º da lei 9.609/98 (programas de computador), e os arts. 17, § 2º, e
36, da lei 9.610/98 (lei de direitos autorais).
Pode o empregador comercializá-la, reproduzi-la e distribuí-la na forma que entender, contanto que respeite os direitos morais
do autor. Funciona como um verdadeiro editor, que possui a liberdade para gerenciar a
obra com o fim de auferir ganho financeiro
com essa atividade.

Equiparação salarial entre sexos injetaria R$ 461 bi no País
Compartilhamos com Economia Terra

Pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva em todo o País revela que se os salários das mulheres fossem equiparados aos
dos homens, isso representaria uma injeção
de R$ 461 bilhões na economia brasileira.
Essa equiparação envolveria a ampliação dos
salários das mulheres, sem que os dos homens fossem diminuídos, destacou hoje (7),
em entrevista à Agência Brasil, o presidente
do instituto, Renato Meirelles.
A sondagem confirma que a disparidade
salarial entre gêneros é ainda uma barreira ao
progresso das mulheres no mercado de trabalho. "Por exemplo, um homem branco, de
39 anos, nascido em São Paulo, com escolaridade superior, ganha 68% a mais que
uma mulher branca, da mesma faixa etária,
com curso superior e nascida na mesma cidade", disse Meirelles.
A pesquisa constatou que os homens ganham mais do que as mulheres; os brancos
ganham mais que os negros; e a mulher negra é a que menos ganha. "Ganha menos por
ser mulher e por ser negra", informou o chefe
do Locomotiva.

Justificativas
Os dados analisados, baseados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios,
feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), revelam que a renda média
para um homem branco com curso superior
alcança R$ 6.590, caindo para R$ 3.915 para
a mulher branca na mesma condição. Já um
homem negro com ensino superior ganha,
em média, R$ 4.730, contra R$ 2.870 de uma
mulher negra também com escolaridade superior. Os valores foram atualizados para outubro de 2016 pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC).
"Na prática, as pessoas acham que, por
poder engravidar, as mulheres não podem
ser promovidas, porque várias mulheres deixam o mercado de trabalho simplesmente
porque não têm onde deixar os filhos", comentou Meirelles. Vinte e quatro por cento
das mulheres que trabalham já trocaram de
emprego uma vez para se dedicarem mais à
família, contra 17% dos homens, diz.
Entre 1995 e 2015, houve um crescimento
de 135% no número de mulheres com carteira assinada. Contudo, apesar de o empre-

Os dados analisados, baseados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que a renda média para um homem branco com
curso superior alcança R$ 6.590, caindo para R$ 3.915 para a mulher branca na mesma condição.

go formal feminino ter aumentado de forma
significativa nos últimos 20 anos, com o ingresso de 9,3 milhões de brasileiras no mercado, elas não conseguiram ainda alcançar
um nível salarial condizente com suas aptidões. "A gente encontra toda sorte de preconceitos imagináveis sobre isso", disse
Meirelles. O exercício de cargos de chefia é

um exemplo.
O estudo do Instituto Locomotiva aponta
que 21 milhões de homens acham justo a
mulher assumir menos cargos de chefia.
"Três em cada dez homens acham isso justo,
já que as mulheres podem engravidar e sair
de licença maternidade", disse Meirelles. Por
outro lado, 60% das brasileiras defendem

que as mulheres deveriam ocupar pelo menos metade dos cargos de chefia nas empresas.
A pesquisa constata que a naturalização
do machismo é, ao mesmo tempo, causa e
consequência da desigualdade de gênero. De
acordo com o estudo, 15,4 milhões de homens concordam que o marido sempre deve
ganhar mais que a esposa e dois em cada 10
brasileiros acham constrangedor a mulher
ganhar mais que um homem. Já 72% das
mulheres afirmaram que o homem se sente
inferior quando a mulher é mais bem-sucedida profissionalmente que ele.
Segundo o estudo, 73% dos homens informaram conhecer alguma mulher que sofreu violência ou preconceito no trabalho e
43% das mulheres afirmaram ter sofrido
pessoalmente por alguma dessas situações.
Outro dado é que 24% dos brasileiros planejam se tornar empreendedores,abrindo um
negócio próprio. Entre as mulheres, a motivação para isto é para ter horário mais flexível
(33%), enquanto para 44% dos homens o
objetivo é ganhar mais dinheiro.
Agência Brasil
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De olho no 1º emprego? Veja 7
dicas para montar o currículo

Entre em contato:

phdtreinamentos@phdtreinamentos.com.br

Clique AQUI ou acima da publicidade e
obtenha todas as informações!

O currículo é a principal via de apresentação profissional, mesmo para
quem procura conseguir sua primeira experiência no mercado de trabalho.
É a forma mais rápida de "apresentar-se" ao empregador e convencê-lo de
que você é a pessoa mais adequada a assumir aquela posição.
Buscar o primeiro emprego é um desafio e tanto. A boa notícia é que existem qualidades muito apreciadas no mercado que vão além de um currículo
recheado de experiências profissionais. Ter feito um bom estágio, por exemplo, ou ter participado de muitas atividades extracurriculares podem ser um
ótimo começo.
O segredo é saber expressar no papel todas as qualidades que sejam relevantes para o cargo e para o empregador. Tudo o que você precisa é construir um currículo objetivo, bem estruturado e que represente quem é você
é, com o que gosta de trabalhar e quais seus talentos.
Com essas dicas você vai ver que montar o currículo ideal para quem
nunca trabalhou é muito mais simples do que imagina. Confira!
O que você precisa saber antes de montar o currículo
1. Escolha as informações mais relevantes
Antes de colocar a mão na massa, escolha as informações que você vai
incluir no currículo. Veja abaixo algumas das principais qualidades apreciadas pelo mercado de trabalho e identifique quais delas se aplicam a você:
-Participação em eventos acadêmicos diversos; -Domínio de línguas estrangeiras; -Participação em programas de voluntariado; -Bolsas e atividades de pesquisa de iniciação científica; -Qualificações técnicas relevantes
para a vaga (domínio de softwares específicos, por exemplo)
2. Simplicidade é a melhor escolha
- Jamais inclua informações falsas.
-Conheça bem a empresa onde quer trabalhar e ajuste as informações de
acordo com o perfil do lugar.
-Não exagere no volume de informação. Para quem não tem experiência,
um currículo de uma página é o suficiente.
-O uso de elementos gráficos (fotos, bordas, efeitos em fontes) pode atrapalhar mais do que ajudar.
-Preste bastante atenção aos erros de português (concordância, grafia).
Eles podem causar má impressão.
Montando o currículo
Criar um bom currículo para quem nunca trabalhou não tem segredo.
Basta estruturar o documento de acordo com os sete tópicos abaixo:
1. Dados Pessoais
Esta deve ser a primeira informação do currículo. Coloque, em ordem,
no cabeçalho da página:
-Seu nome completo; -Seu E-mail; -Seus telefones de contato (fixo e celular); -Endereço do seu perfil em redes profissionais, como o LinkedIn (se
tiver). Evite incluir perfis pessoais (Facebook, Twitter, Instagram, etc.); -Cidade onde mora; -Idade (se preferir)
Não precisa informar nenhum número de documento (RG, CPF, Carteira
de Trabalho, etc.).
2. Área de atuação
A área de atuação deve comunicar, em duas ou três palavras, seu campo
de interesse. Essa informação deve estar relacionada à vaga pretendida. Por
exemplo, se você quer atuar na área de turismo, escreva apenas "Turismo e
Hotelaria". Não coloque mais de uma área de atuação no mesmo currículo.
3. Habilidades e competências técnicas
Liste todas as suas habilidades que sejam úteis à vaga. Na dúvida, consulte novamente o item 1 em "O que você precisa saber antes de montar o
currículo", acima.
Resista à tentação de fazer uma lista muito grande, mesmo que os itens
pareçam importantes.
Veja também: O que colocar no perfil profissional do currículo
4. Experiência
Se você fez um estágio (ou mais de um), participou de algum programa
de iniciação científica, programas extracurriculares, fez trabalhos como freelance ou ingressou em atividades de voluntariado, descreva-os em uma
lista do mais recente para o mais antigo.
Os dados que devem aparecer são: -Nome da empresa onde estagiou ou
órgão de pesquisa; -Período em que estagiou nesta empresa (ou se ainda
está nela); -O cargo ocupado, se for o caso; -Descrição das suas atividades
nesta empresa. Exemplo: Operadora de Turismo S.A. (10/01 a 10/07/2015);
Cargo: Estagiário. Atividades: Apoio técnico em produção de eventos de Turismo e Hotelaria.
5. Formação
Descreva seu curso de graduação usando os os seguintes dados: -Nome
do Curso; -Instituição; -Local; -Período do curso (se já está concluído ou
ainda em conclusão). Exemplo: -Graduação em Turismo - Universidade Estácio de Sá (São Paulo/SP) - 2011 a 2015.
6. Línguas
Se você fala inglês ou alguma outra língua estrangeira, especifique no
currículo junto com o nível (básico, intermediário, avançado, fluente) e as
habilidades (fala, lê, escreve). E não custa lembrar: jamais "valorize" esse
item, colocando um nível acima do que sabe, ou incluindo idiomas que você
não fala. Em algum momento essa informação será checada e você pode se
queimar na empresa e no mercado.
7. Cursos e outras atividades
Inclua apenas os cursos extracurriculares, experiências no exterior, ou
participação em eventos relevantes para a vaga. Basta colocar o título, a instituição, o local e a data. Exemplo: -Curso de Recepção Hoteleira, pelo Instituto Internacional de Hotéis. Fortaleza (CE), 2014; -Curso básico de gestão
de empreendimentos turísticos, pela Associação Brasileira de Turismólogos. Florianópolis (SC), 2015. Compartilhamos com Educação TERRA

Sipat da Usina Atena
superou eventos anteriores

8ª Sipat/SipatTR reúne todos os empregados da Usina Atena com várias atividades

A Usina Atena realizou nos dias 20 e 21
de fevereiro do corrente ano, a maior e a melhor SIPAT/SIPATR de todos os tempos. A 8ª
SIPAT/SIPATR trouxe a todos os colaboradores da Empresa, momentos especiais, foram 2 dias de muitas informações, alegria,
orientações, prestação de serviço e muita
participação por parte dos envolvidos.

do CAPS (Centro de atenção psicossocial álcool e drogas), com realização de orientações sobre leishmaniose, dengue, febre
amarela, chicungunha, tabagismo, alcoolismo e drogas bem como a exposição de amostras físicas de vetores e foram realizados
uma média de 253 teste rápidos.

Apresentação teatral envolveu todos os
presentes

A Empresa Walmar Corp, marcou presença em nosso evento com exposição das novidades em relação aos equipamentos de proteção individual.
Visando o crescimento anual da SIPAT/
SIPATR, a Usina Atena inovou, trazendo um
grupo de profissionais com muita experiência para abrilhantar ainda mais o evento. Na
segunda feira dia 20, tivemos a abertura,
contando com a presença da Diretoria, Gerencia e todos os colaboradores do setor agrícola, onde tivemos a equipe Aquarela Eventos apresentando uma peça teatral com o
tema “Motivação e Mudança” e em seguida a
gincana “Simulador de dosagem alcoólica”.

Na terça feira foram os colaboradores da
área industrial que marcaram presença, iniciando com as apresentações da Diretoria e
Gerencia e posteriormente a equipe Aquarela
Eventos nos blindou com mais uma grande
apresentação teatral com o tema “Relacionamento interpessoal” e logo após tivemos
duas gincanas, “Gincana show” e “Simulador de dosagem alcoólica”. Outro ponto marcante do nosso evento foram as prestações
de serviços na área da saúde, onde contamos
com o setor de zoonoses, vigilância epidemiológica, teste rápido para fins de diagnóstico
HIV, Hepatite e Sífilis, teste de glicemia além

Além da programação acima citada contamos ainda com duas homenagens a colaboradores que se destacaram e colaboraram
com a segurança do trabalho no ano de 2016
e como é de praxe tivemos o sorteio de vários
brindes ofertados por nossos parceiros e finalizamos com a entrega de uma lembrança e
lanche para cada participante.

Eventos superou as demais SIPATs
Após o evento, ocorreu o sorteio de uma
bicicleta entre todos os colaboradores da Empresa e o comtemplado foi o colaborador Renato Alves Mota.
Parabéns a todos os coordenadores!
2018 tem mais!
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FGTS: além das contas inativas, quando e quem pode sacar
Existem mais de 16 situações, dentre elas: Falecimento do Trabalhador, Fechamento da Empresa, Idade superior à 70 anos, etc.
havida em decorrência do desastre natural.
7. Suspensão do Trabalho Avulso
• Documento de identificação.• Número
de inscrição PIS/PASEP/NIS.• Declaração
assinada pelo Órgão Local de Gestão de Mão
de Obra ou sindicato representativo da categoria profissional, comunicando a suspensão
total do trabalho avulso, por período igual ou
superior a 90 dias.

O FEMININO EM FOCO
A representação das mulheres como sujeitos “inferiores” é fortemente difundida em
diversos tempos históricos. Triste! Muitos
momentos lamentavelmente estão marcados
como parte do processo de tentativa da manutenção de uma subvida. E outros marcados
pela busca da libertação feminina de uma sociedade machista. Mesmo que cada um de
nós tenha seus próprios conceitos a respeito
do papel do masculino e feminino, vale a pena considerar algumas questões da vida real.
Afinal, o feminino está em foco esta semana.
E eu adoraria que estivesse em foco todos os
dias!
No dia 7 de agosto de 2006 a Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
foi sancionada, recebeu o nome de Lei Maria
da Penha em homenagem a uma mulher agredida pelo marido, que tentou matá-la duas
vezes. Na primeira vez, atirou contra ela que
ficou paraplégica. Na segunda, tentou eletrocutá-la. Após as tentativas de homicídio, Maria da Penha Maia começou a atuar em movimentos sociais contra violência e impunidade e hoje é coordenadora de Estudos, Pesquisas e Publicações da Associação de Parentes e Amigos de Vítimas de Violência no
Ceará.
Lamentavelmente, muitas mulheres sofrem agressão dentro de casa. O espancamento atinge quatro mulheres por minuto no
Brasil e muitas não denunciam por medo ou
vergonha de se expor. Uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo estima a
ocorrência de mais de dois milhões de casos
de violência doméstica e familiar por ano. O
estudo apontou ainda que cerca de uma em
cada cinco brasileiras declara espontaneamente ter sofrido algum tipo de violência por

parte de algum homem. E os números não
param por aí: a cada 15 segundos uma brasileira é impedida de sair de casa, também a
cada 15 segundos outra é forçada a ter relações sexuais contra sua vontade, a cada 9
segundos outra é ofendida em sua conduta
sexual ou por seu desempenho no trabalho
doméstico ou remunerado.
Dentre as formas de violência mais comuns destacam-se a agressão física mais
branda, sob a forma de tapas e empurrões, a
violência psíquica de xingamentos, com ofensa à conduta moral da mulher e a ameaça
através de coisas quebradas, roupas rasgadas, objetos atirados e outras formas indiretas de agressão.
Portanto, pouco há que se comemorar pelo “Dia Internacional das Mulheres”. Entretanto, é vital que reflexões assim ocorram para que possamos passo a passo e ao lado de
homens (seres humanos) de bem, construir
um novo contexto histórico para as mulheres.
Central de atendimento à mulher, ligue180!
Carla Santos Lima
Psicóloga Espec. Junguiana, TST,
Analista de TD & E no meio corporativo,
Consultora organizacional,
Palestrante de Educação em Saúde,
Sexualidade e Segurança do trabalho.
(11) 957870878
Atendimentos online:
carla.psicologia@hotmail.com
Contato para eventos:
contato@carlapalestras.com.br
Acesse e me conheça mais:
http://www.carlapalestras.com.br

Vendedor que trabalha em posto de
combustível tem adicional de
periculosidade
Vendedor que trabalha junto às
bombas de combustível de posto de gasolina, na maior parte de sua jornada, tem o direito de receber adicional de periculosidade.
Por isso, a 11ª Turma do Tribunal Regional
do Trabalho da 4ª Região (Rio Grande do Sul)
confirmou sentença que determinou o acréscimo de 30% sobre o salário-base de uma
vendedora, com reflexo nas demais verbas
rescisórias.
A perícia concluiu que a autora trabalhava
junto às bombas de abastecimento dos postos. Era nesse ambiente, uma área de riscos
inflamáveis, que ela vendia o sistema para
pagamento automático de pedágios.
Na origem, a juíza Roberta Testani, da 3ª
Vara do Trabalho de Gravataí (região metropolitana de Porto Alegre), disse ser inócua a
discussão sobre se reclamante era ou não
frentista, assim como se a exposição era ou
não permanente. É que a abordagem habitual
de motoristas junto à bomba de abastecimento, para suas funções cotidianas de vendedora, se mostra suficiente para caracterizar
o labor em condições periculosas, nos termos da Súmula 364 do TST.
Esta jurisprudência, em seu inciso I, diz,
literalmente: “Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente,
sujeita-se a condições de risco. Indevido,
apenas, quando o contato dá-se de forma
eventual, assim considerado o fortuito, ou o

que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido”.
A empresa, que administra o pagamento
de pedágios por meio eletrônico, recorreu da
condenação. No recurso ao TRT-4, sustentou
que havia impugnado o laudo técnico, por
não atestar, de forma inequívoca, o exercício
de atividade perigosa. Disse que a reclamante não era frentista e que fazia o serviço
de venda na área de abastecimento apenas eventualmente.
O relator do recurso, desembargador Herbert Paulo Beck, manteve a decisão de primeiro grau. No caso, ele entendeu ser aplicável o artigo 193 da Consolidação das Leis
do Trabalho (sobre operações perigosas, como o contato com produtos inflamáveis) e o
enquadramento previsto no Anexo 2, letra
‘‘m’’, da Portaria do Ministério do Trabalho e
Emprego 3.214/1978 — que estabelece como área de risco toda a área de abastecimento que abrigue inflamáveis líquidos.

Condições e documentos para
saque do FGTS
Conheça as situações nas quais
você pode sacar os recursos de sua conta
vinculada e confira os documentos necessários para o saque:
1. Demissão sem justa causa
• Carteira de Trabalho. Documento de
identificação. • Número de inscrição PIS/
PASEP/NIS. • Termo de Quitação da Rescisão do Contrato de Trabalho (TQRCT) ou
Termo de Homologação da Rescisão do Contrato de Trabalho (THRCT). • Cópia autenticada das atas das assembleias que comprovem a eleição, eventuais reconduções e término do mandato, quando se tratar de diretor
não empregado.

2. Término do contrato por prazo determinado
• Carteira de Trabalho.• Cópia autenticada das atas das assembleias que comprovem
a eleição, eventuais reconduções e término
do mandato, quando se tratar de diretor não
empregado.• Documento de identificação.•
Número de inscrição PIS/PASEP/NIS.• Termo de Quitação da Rescisão do Contrato de
Trabalho (TQRCT) ou Termo de Homologação da Rescisão do Contrato de Trabalho
(THRCT).• Cópia do contrato firmado entre
as partes com as devidas prorrogações, se
houver.
3. Rescisão do contrato por extinção da
empresa, supressão de parte de suas atividades, fechamento de estabelecimentos, falecimento do empregador individual ou decretação de nulidade do contrato de trabalho
• Carteira de Trabalho.• Documento de
identificação.• Número de inscrição PIS/
PASEP/NIS.• Termo de Quitação da Rescisão do Contrato de Trabalho (TQRCT) ou
Termo de Homologação da Rescisão do Contrato de Trabalho (THRCT).• Cópia autenticada das atas das assembleias que comprovem a eleição, eventuais reconduções e término do mandato, quando se tratar de diretor
não empregado.• Declaração escrita do empregador, confirmando a rescisão do contrato em consequência de supressão de parte de
suas atividades; ou cópia autenticada da alteração contratual deliberando sobre a extinção
total da empresa, fechamento de quaisquer
dos estabelecimentos, filiais ou agências; ou
certidão de óbito do empregador individual;
ou decisão judicial transitada em julgado,
documento que comprove a rescisão do
contrato de trabalho em consequência da falência; ou documento emitido pela autoridade competente, no qual reconheça a nulidade
do contrato de trabalho.

4. Rescisão do contrato por culpa recíproca ou força maior
• Documento de identificação.• Número
de inscrição PIS/PASEP/NIS.• Carteira de
Trabalho.• Cópia autenticada das atas das
assembleias que comprovem a eleição, eventuais reconduções e término do mandato,
quando se tratar de diretor não empregado.•
Sentença judicial estabelecendo culpa recíproca ou força maior, expedida pela Justiça
do Trabalho e comprovante da rescisão do
contrato de trabalho, quando houver.

5. Aposentadoria• Carteira de Trabalho.• Cópia autenticada das atas das assembleias que comprovem a eleição, eventuais reconduções e término do mandato,
quando se tratar de diretor não empregado.•
Documento de identificação.• Número de
inscrição PIS/PASEP/NIS.• Documento fornecido por Instituto Oficial de Previdência
Social, de âmbito federal, estadual ou municipal ou órgão equivalente ou, ainda, portaria
publicada em Diário Oficial, que comprove a
aposentadoria.• Termo de Recisão do Contrato de Trabalho (TRCT), homologado quando legalmente exigível, para contrato firmado
após a Data de Início do Benefício (DIB) da
aposentadoria.
6. Necessidade pessoal, urgente e grave,
decorrente de desastre natural causado por
chuvas ou inundações que tenham atingido
a área de residência do trabalhador, quando
a situação de emergência ou o estado de calamidade pública for assim reconhecido, por
meio de portaria do Governo Federal
Fornecidos pelo Governo Municipal à
Caixa:
• Declaração das áreas atingidas por desastres naturais.• Formulário de Informações do Desastre (FIDE).• Mapa ou croqui
da (s) área (s) afetada (s) pelo desastre.
Fornecidos pelo trabalhador:
• Documento de identificação pessoal.•
Carteira de Trabalho.• Cópia autenticada
das atas das assembleias que comprovem a
eleição, eventuais reconduções e término do
mandato, quando se tratar de diretor não
empregado.• Número de inscrição PIS/
PASEP/NIS.• Comprovante de residência
(conta de luz, água, telefone, gás, extratos
bancários, carnês de pagamentos, entre outros) emitido nos últimos 120 dias anteriores
à decretação da emergência ou calamidade

8. Falecimento do trabalhador
• Documento de identificação do sacador.• Número de inscrição PIS/PASEP/
NIS.• Carteira de Trabalho do titular falecido.• Cópia autenticada das atas das assembleias que comprovem a eleição, eventuais reconduções e término do mandato,
quando se tratar de diretor não empregado.•
Declaração de dependentes habilitados ao recebimento de pensão fornecida por Instituto
Oficial de Previdência Social, ou alvará judicial indicando os sucessores do trabalhador
falecido.• Certidão de Nascimento ou carteira de identidade e CPF dos dependentes menores, para abertura de caderneta de poupança.
9. Idade igual ou superior a 70 anos
• Documento de identificação que comprove a idade mínima de 70 anos.• Número
de inscrição PIS/PASEP/NIS.• Carteira de
Trabalho.• Cópia autenticada das atas das
assembleias que comprovem a eleição, eventuais reconduções e término do mandato,
quando se tratar de diretor não empregado.
10. Portador de HIV - SIDA/AIDS (trabalhador ou dependente)
11. Neoplasia maligna (trabalhador ou dependente)
12. Estágio terminal em decorrência de
doença grave (trabalhador ou dependente)
13. Permanência do trabalhador titular da
conta vinculada por três anos ininterruptos
fora do regime do FGTS, com afastamento a
partir de 14/07/1990
14. Permanência da conta vinculada por
três anos ininterruptos sem crédito de depósitos, cujo afastamento do trabalhador tenha
ocorrido até 13/07/1990, inclusive
15. Aquisição de casa própria, liquidação
ou amortização de dívida ou pagamento de
parte das prestações de financiamento habitacional
16. Contas Inativas
Todo trabalhador que pediu demissão ou
teve seu contrato de trabalho finalizado por
justa causa até 31/12/2015 tem direito ao
saque das contas inativas de FGTS, de acordo
com a MP 763/16.
O saldo pode ser consultado através do
site da caixa econômica federal, na aba FGTS,
caso você tenha um contrato de trabalho no
qual foi demitido com justa causa ou pediu
demissão até 31/12/2015 e não consta o
saldo, basta se dirigir até o banco em posse
da CTPS e seus documentos pessoais.
Fonte: Caixa Econômica Federal
Compartilhamos com Henrique Vinícius
Francisco Pereira

Fonte: Revista Consultor Jurídico, por Jomar
Martins, 05.03.2017
Colaborou: Dr. Enrique Diez Parapar - Fisioterapeuta
do Trabalho – Professor de Educação Física
www.edpconsultoria.com.br
enrique.parapar@edpconsultoria.com.br
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A falta ou atraso no trabalho por ausência de transporte público
Não obstante, foi encaminhado para a Câmara dos Deputados para apreciação o PLS
210/2014 (de origem no Senado Federal),
que pretende a alteração do art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), apro-

vada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para vedar o desconto salarial,
quando o empregado faltar ao trabalho em
decorrência de manifesta e evidente paralisação total do transporte público.
A alteração legislativa sugere que:
“Art. 473... X – nos dias em que manifesta
e evidente paralisação total do transporte público inviabilizar o deslocamento do empregado para o seu local de trabalho.

A força maior e e o Projeto de Lei do Senado nº 210, de 2014.
Não há na legislação trabalhista nenhuma norma expressa que regule a justificativa para se ausentar do trabalho em virtude de greve, protestos, paralisações ou outros meios que possam inviabilizar o trabalhador de chegar ao seu destino. Sendo assim, é possível que ocorra descontos ao final
do mês caso o trabalhador não compareça ao
serviço.
No entanto, nas situações em que o trabalhador necessita do transporte público para
chegar ao local de trabalho, e este transporte
é suspenso por qualquer motivo que o impossibilite de chegar ao serviço, é possível
ser justificada a falta em virtude da Força Maior.
Conforme art. 501 da CLT, temos que:
"Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável, em relação à vontade do
empregador, e para a realização do qual este
não concorreu, direta ou indiretamente."
Cada situação deve ser levada em consi-

deração caso a caso, pois é possível, por exemplo, que o empregador disponibilize meios de transporte para suprir a ausência do
transporte coletivo e, assim, não havendo
outra justificativa, o trabalhador deve comparecer ao serviço.

Além disso, não sendo descontadas as
faltas dos dias na qual ocorreram eventos de
força maior, é possível e permitido que o empregado adote, por outro lado, a atitude de
que as horas do dia de trabalho que não foram realizados sejam compensados em outros dias (neste caso, é importante observar
se a Convenção Coletiva aplicada à categoria
diz algo respeito do assunto).

§ 1º O disposto no inciso X não se aplica:
I – quando o empregador disponibilizar
meio de transporte alternativo que possibilite
o deslocamento do empregado para o seu
local de trabalho;
II – quando o empregado utilizar, habitualmente, meio de transporte particular para
se deslocar ao seu local de trabalho.
§ 2º O caráter evidente e manifesto da paralisação total do transporte público ocorrerá
quando ela for noticiada em meio de comunicação nacional, estadual ou municipal que
ateste a indisponibilidade de transporte público no local da prestação dos serviços.”
(NR)
No entanto, enquanto não é apreciado e
aprovado o referido projeto, é importante
haver sempre uma comunicação entre empregador x empregado, de modo o trabalhador possa comunicar previamente da sua ausência e o motivo, e posteriormente combinar a compensação, resolvendo assim amigavelmente a situação.

Dependentes podem sacar contas inativas de falecidos
Com a liberação dos recursos em
contas inativas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), famílias de trabalhadores que morreram antes da edição da
medida podem sacar o dinheiro, informa a Agência Brasil.
Nesse caso, para ter acesso aos recursos,
é necessário apresentar a carteira de trabalho
do titular da conta, além da identidade do ascador ao solicitar o resgate junto à Caixa Econômica Federal.
Entre as pessoas que têm legitimidade sobre os bens do trabalhador que morreu, estão
o cônjuge ou os herdeiros. Caso a família
não tenha um inventário deixado pelo ente falecido indicando a divisão de bens, é preciso
ir até o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e solicitar a emissão de uma declaração de dependência econômica e da inexistência de dependentes preferenciais.
Além disso, o INSS emite uma declaração
de dependentes que podem receber a pensão
por morte e que têm direito aos valores.

Nesse caso, para ter acesso aos recursos, é necessário apresentar a carteira de trabalho do
titular da conta.
Também é necessário apresentar a identidade e o CPF dos filhos do trabalhador que
forem menores de idade. Os recursos serão

partilhados e depositados na caderneta de
poupança desses dependentes, que só poderão acessá-la após completarem 18 anos.

Copiloto da Tam vai receber adicional de periculosidade por
abastecimento da aeronave
A Primeira Turma do Tribunal Superior do
Trabalho não conheceu do recurso da Tam
Linhas Aéreas S. A. Contra condenação ao
pagamento do adicional de periculosidade a
um copiloto que, durante o abastecimento da
aeronave, permanecia em área de risco acentuado, de maneira intermitente e não eventual. Ora ele permanecia na cabine da aeronave, ora na área externa, acompanhando o
procedimento de abastecimento.
A condenação imposta na sentença foi
mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região (SP). No entendimento regional,
a matéria é eminentemente técnica, e “nin-

guém melhor do que o perito para avaliá-la”.
Segundo o laudo pericial, o abastecimento
era realizado em todas as escalas, quando o
empregado permanecia na área de risco.
Em seu recurso ao TST, a empresa sustentou que, se as normas internacionais autorizam o abastecimento das aeronaves com
passageiros e tripulantes a bordo, “é porque,
de fato, não há risco à vida dessas pessoas”.
Argumentou ainda que o tempo de exposição
do copiloto ao agente inflamável é ínfimo.
O recurso foi analisado pelo ministro
Walmir Oliveira da Costa, que assinalou que
não há controvérsia quanto ao fato de que,

como copiloto, durante os seis procedimentos de abastecimento que ocorriam por
dia, por vezes cabia ao trabalhador acompanhar o abastecimento junto à aeronave, na área de risco. Assim, a decisão do TRT está de
acordo com os dispositivos legais e constitucionais que regem a matéria, e não contraria a Súmula 364 do TST, que exclui a incidência do adicional apenas quando o contato
com o risco é eventual. (Mário Correia/CF)

A demora na concessão da
aposentadoria do Professor

Após 25 anos no magistério se inicia uma
odisseia para aposentadoria do professor.
Após 25 anos lecionando árduamente, o professor pede sua contagem de
tempo a partir daí se inicia uma nova luta para a concessão da sua aposentadoria.

Muitas vezes sob o manto da insuficiência de pessoal para realizar as contagens do
tempo do profissional da educação, cria-se
uma fila virtual, mantendo-se os professores
em sala de aula - impedindo inclusive a aber-

tura de novos concursos públicos para o preenchimento dessa vacância real- e ultrapassando e muito o tempo que o profissional deve se manter em sala de aula.
Segue o professor tendo os seus direitos
desrespeitados, e face a isso a única forma
de afastar esse abuso do Estado é o manejo
de remédios constitucionais, o que adianta e
muito a implantação da aposentadoria.

Assim, cada professor que se encontra já
nessa fila virtual deve conversar com um
advogado de sua confiança para afastar mais
esse abuso no exercício do magistério.
Compartilhamos com Clarice Mauro - Especialista em
Direito Público (Previdência em Geral, Tributos e
Admin Pública)

STF reafirma jurisprudência que veda
cobrança de contribuição assistencial a
trabalhadores não sindicalizados
O Supremo Tribunal Federal (STF)
reafirmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da contribuição assistencial imposta por acordo, convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa a empregados não sindicalizados. A decisão foi
tomada pelo Plenário Virtual do STF na análise do Recurso Extraordinário com Agravo
(ARE 1018459), com repercussão geral reconhecida. Os ministros seguiram a manifestação do relator do processo, ministro Gilmar
Mendes.
No caso dos autos, o Sindicato de Metalúrgicos de Curitiba questionou decisão do
Tribunal Superior do Trabalho (TST) que inadmitiu a remessa de recurso extraordinário
contra acórdão daquele tribunal que julgou
inviável a cobrança da contribuição assistencial de empregados não filiados. De acordo
com o TST, à exceção da contribuição sindical, a imposição de pagamento a não associados de qualquer outra contribuição, ainda
que prevista por acordo ou convenção coletiva, ou por sentença normativa, fere o princípio da liberdade de associação ao sindicato
e viola o sistema de proteção ao salário.
No STF, a entidade sindical defendia a inconstitucionalidade do Precedente Normativo 119 do TST, que consolida o entendimento daquela corte sobre a matéria. Segundo o sindicato, o direito de impor contribuições, previsto no artigo 513, alínea e, da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
não depende nem exige a filiação, mas apenas a vinculação a uma determinada categoria.
Manifestação
Inicialmente, o ministro Gilmar Mendes
entendeu que a discussão é de inegável relevância dos pontos de vista jurídico, econômico e social, pois a tese fixada afeta potencialmente todos os empregados não filiados
a sindicatos e tem reflexo também na organização do sistema sindical brasileiro e na
sua forma de custeio.
Quanto à matéria de fundo, o ministro explicou a distinção entre a contribuição sindical, prevista na Constituição Federal (artigo

8º, parte final do inciso IV) e instituída por lei
(artigo 578 da CLT), em prol dos interesses
das categorias profissionais, com caráter tributário e obrigatório, e a denominada contribuição assistencial, também conhecida como
taxa assistencial, destinada a custear as atividades assistenciais do sindicato, principalmente no curso de negociações coletivas,
sem natureza tributária. A questão, conforme
destacou o relator, está pacificada pela jurisprudência do STF no sentido de que somente
a contribuição sindical prevista especificamente na CLT, por ter caráter tributário, é exigível de toda a categoria, independentemente
de filiação.
O ministro observou que a Súmula Vinculante 40 estabelece que a contribuição confederativa (artigo 8º, inciso IV, da Constituição)
só é exigível dos filiados aos sindicatos. Esse
mesmo raciocínio aplica-se às contribuições
assistenciais que, em razão da sua natureza
jurídica não tributária, não podem ser exigidas indistintamente de todos aqueles que
participem das categorias econômicas ou
profissionais, ou das profissões liberais, mas
tão somente dos empegados filiados ao sindicato respectivo, afirmou.
Assim, concluiu que o entendimento do
TST está correto, e que o sindicato se equivoca ao afirmar que, por força da CLT, o exercício de atividade ou profissão, por si só, já torna obrigatória a contribuição, independentemente da vontade pessoal do empregador ou
do empregado. O princípio da liberdade de
associação está previsto no ordenamento jurídico brasileiro desde a Constituição de
1891, e a liberdade de contribuição é mero
corolário lógico do direito de associar-se ou
não, afirmou.
Resultado
O relator se pronunciou pela existência de
repercussão geral da matéria e pela reafirmação da jurisprudência, conhecendo do agravo
para negar provimento ao recurso extraordinário. A manifestação do relator quanto à repercussão geral foi seguida por unanimidade.
No mérito, a decisão foi por maioria, vencido
o ministro Marco Aurélio. CF/AD
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Aposentada por invalidez tem direito a plano de
saúde igual ao dos ativos
Após ter reconhecido em juízo seu
direito à manutenção do plano de saúde e de
seu dependente, uma aposentada por invalidez ingressou com nova ação trabalhista
contra sua empregadora, a Santa Casa de Misericórdia, também relativa ao plano de saúde. Desta vez, pediu a manutenção do plano
nas mesmas condições oferecidas aos empregados ativos, em caráter vitalício.

A empregadora alegou ser impossível
manter as condições do plano ao qual a empregada estava vinculada na ativa, em decorrência das diferenças nas formas de financiamento dos planos voltados para empregados ativos e aposentados. Argumentou que
há previsão legal da possibilidade de segregação dos planos de grupos de beneficiados
ativos e inativos, exigindo do aposentado

uma adesão explícita ao novo regime, no
qual ele é obrigado a arcar com o custeio integral da mensalidade.
O caso foi analisado na 14ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, pela juíza Ângela
Castilho Rogêdo Ribeiro, que entendeu que
a aposentada tinha razão.

Como observou a julgadora, a própria
empregadora reconheceu e demonstrou que
os empregados ativos arcavam com mensalidades de valores de coparticipação inferiores aos pagos pela aposentada para manutenção de seu plano e o de seu dependente.
Além disso, de acordo com o entendimento da Súmula 440 do TST, assegura-se
o direito à manutenção de plano de saúde ou
de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, apesar de suspenso o

contrato de trabalho em virtude de auxíliodoença acidentário ou de aposentadoria por
invalidez.
Como ressaltado pela magistrada, a aposentadoria por invalidez não extingue o pacto
laboral, por se tratar de aposentadoria provisória (artigos 46 a 50 do Decreto 3.048/99).
Com informações da Assessoria de Imprensa
do TRT-3.
Processo 0011614-92.2016.5.03.0014
Fonte: Conjur

Se aprovada, terceirização pode aumentar acidentes fatais no trabalho

Risco de morte no trabalho aumentaria com
a liberação da prática, alertam auditores,
desembargadores e estudiosos. Mudança
está em debate na Câmara dos Deputados
Compartilhamos com Repórter Brasil
Por Piero Locatelli

Mais trabalhadores podem morrer
em acidentes na construção civil em decorrência de decisões a serem tomadas nas próximas semanas pela Câmara dos Deputados.
O presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEMRJ) afirmou que votará até março um projeto
que libera a terceirização, sem passar pelo
senado. Ainda mais liberal do que os projetos em discussão há mais de dois anos no
Congresso, o projeto em questão foi apresentado há 19 anos pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na prática o texto
de FHC permite a liberação irrestrita terceirização, sem a maior parte das regras de proteção ao trabalhador que estão em debate.
A terceirização como já existe hoje está
diretamente relacionada à maior ocorrência
de acidentes fatais no trabalho, apontam estudos e especialistas. Isso ocorre porque
grandes empresas subcontratam empresas
menores, por sua vez menos capacitadas para garantir a proteção de seus funcionários.
“A terceirização mata, discrimina, e desiguala
os trabalhadores”, diz a desembargadora aposentada Magda Barros Biavaschi, que coordena projeto de pesquisa relacionado à
prática no Instituto de Economia da Unicamp
e é uma das coordenadoras do Fórum em Defesa dos Trabalhadores Atingidos pela Terceirização.
Se aprovada, a lei vai autorizar uma prática problemática que já existe, mas que é freada pelas contestações na justiça. Com a liberação, a tendência é que passe a ser disseminada, aumentando os casos de acidentes.
A relação entre terceirização e a morte em
serviço é clara em diversos setores, segundo
estudo do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) feito a partir de relatórios publicados por
empresas. Na Petrobras, por exemplo, 85
dos 99 trabalhadores que morreram entre
2005 e 2012 eram terceirizados. O mesmo
padrão é visto em empresas do setor elétrico
e de celulose. Leia o estudo do Dieese.
A construção civil, o setor que mais mata
no país, é uma das áreas que mais pode ser
afetada pela liberação irrestrita da terceirização. Com menos estrutura que as empresas

contratantes, as subcontratadas deixam os
trabalhadores em condições mais frágeis nos
canteiros de obras. Marcos Chaves, 20 anos,
morreu ao cair de uma torre elétrica em 2013.
O cabo que o segurava a dez metros do chão
se rompeu, e ele não resistiu à queda. Chaves
trabalhava para uma empresa terceirizada da
Copel, a Companhia Paranaense de Energia.
A empresa terceirizada não havia previsto
falhas no sistema, segundo concluiu decisão
judicial deste ano. A juíza relatora do caso,
Thereza Cristina Gosdal, afirmou que a companhia elétrica, de “grande poder econômico”, foi negligente, já que não havia feito a
“supervisão correta e acorde com o perigo da
tarefa realizada.” Leia a íntegra da decisão.

Por que os terceirizados
morrem mais?
A liberação da prática dificultaria, em
muito, identificar os verdadeiros responsáveis pelas mortes na construção civil, argumenta o auditor fiscal do trabalho Otávio Kolowski Rodrigues. responsável por investigar acidentes fatais na região de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sem a devida punição, a falta de cuidado com segurança dentro
do canteiro de obras tende a aumentar.

Dedicado a investigar as causas dos acidentes trabalhistas graves e fatais, Rodrigues
argumenta que sua experiência prática não
deixa dúvidas: o número de mortes na construção civil aumentaria com a terceirização
liberada.
Para explicar os acidentes, o auditor divide a terceirização em dois grupos: a terceirização “legítima”, quando uma empresa realmente presta serviço à outra, e o que ele
chama de “laranjização”, quando uma empresa é criada para simular uma contratação.
No primeiro caso, uma grande construtora
subcontrata uma empreiteira menor, e passa
a ela uma parte do canteiro de obra ou um
serviço específico. A empresa terceirizada
nem sempre tem dinheiro em caixa ou qualificação técnica e, dessa forma, acaba aumentando os riscos ao trabalhador.
O segundo caso, a “laranjização”, acontece quando uma construtora simula a contratação de outra firma, que não passa de uma
empresa de fachada. Essas seriam onde ocorrem os piores casos. “A empresa chama
um mestre de obras e o obriga a montar uma
empreiteira, que nada mais é do que ele mesmo,” diz Otávio. “Dessa forma, existe uma
sonegação sistemática de direitos trabalhistas, e isso acaba inevitavelmente afetando as
condições de segurança de trabalho.”
A maioria dessas empresas terceirizadas
tampouco têm registro profissional no Crea
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). O exercício ilegal da profissão, típico
das empresas menores e subcontratadas, traz
mais riscos aos trabalhadores devido à falta
de experiência dos profissionais e supervi-

são das atividades. “Quanto menos a gente
vê planejamento técnico e a presença de engenheiro em obras, maiores são as condições de risco,” explica Rodrigues.

Corrida pela terceirização
Longe dos canteiros de obras onde morrem os trabalhadores terceirizados, deputados, senadores e ministros trabalham para
liberar a prática. Sob a pressão do Planalto e
de setores empresariais, os dois poderes
voltaram a debater a legalidade da subcontratação.
A terceirização em “atividades fim”, quando uma empresa subcontrata outra para executar sua atividade principal, é proibida atualmente graças a uma regra do Tribunal Superior do Trabalho, a Súmula 331. O tribunal
só permite a subcontratação de “atividades
meio”, aquelas sem relação direta com o objetivo principal da empresa, como segurança
e limpeza. Além disso, segundo o entendimento jurídico atual, o contratante deve responder pelos problemas trabalhistas da contratada, a chamada “responsabilidade solidária”.
Esse entendimento pode mudar quando o
Supremo Tribunal Federal decidir, a partir do
caso de uma empresa de celulose, se a Súmula 331 do TST continua ou não em vigor.
Caso o tribunal derrube a súmula, a terceirização ficará completamente liberada e as
pequenas empresas subcontratadas serão as
únicas responsáveis pelos acidentes e demais violações de direitos trabalhistas.

Especialista em neurogestão participou de Meeting no Prudenshopping
Ações que transformam ameaças em oportunidades foi tema do evento

Meeting no cinema de Presidente Prudente (SP)

O Senac Presidente Prudente (SP)
realizou na manhã desta quarta-feira, dia 8, o
Meeting Neurogestão e Inovação, apresentando aos participantes novas ações que permitam transformar ameaças em oportunidades de sucesso para os negócios.
O encontro foi conduzido por José Chavaglia Neto, mestre em gestão empresarial e
doutor em métodos quantitativos. A atividade
abordou os principais conceitos da neurogestão e do neuromarketing, abrangendo os
pontos fundamentais sobre o processo decisório do consumidor e identificando os fatores mais importantes para a implementação
de medidas que contribuam para o desenvolvimento de campanhas.
´´É muito importante para a região que
uma instituição como o Senac discuta a inovação. Eu pesquiso a neurogestão e foi excelente poder trazer o conceito que sai do campo do conteúdo e coloca a inovação em prá-

tica no mercado´´, comentou o palestrante
José Chavaglia Neto.

Renata Hernandes, coordenadora da pósgraduação do Senac Presidente Prudente e
José Chavaglia Neto, especialista convidado
para o meeting Neurogestão e Inovacão
N
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Fundacentro-Pernambuco encerra fevereiro com mais ações interinstitucionais
Participação no CPR-PE

Cartilha sobre terceirizados em redes de telecomunicação
No dia 13, a Fundacentro foi demandada
pelo Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações (Sinttel) para produzir uma cartilha voltada aos terceirizados que trabalham
na implantação e manutenção das redes de
telecomunicação. Participaram do encontro
Maurício José Viana (diretor da Fundacentro), Luiz Antonio de Melo (chefe técnico) e
José Hélio Lopes (educador), além de Maurí-

cio Barbosa, assessor da diretoria de formação do Sinttel-PE. Para subsidiar a produção
do material educativo, o sindicato vai encaminhar dados sobre acidentes do trabalho e
absenteísmo na atividade.

Fundacentro reconduzida para coordenação do CPR-PB
No dia 14, ocorreu em João Pessoa a 1ª
reunião/2017 do Comitê Permanente Regional Sobre Condições e Meio Ambiente do
Trabalho na Indústria da Construção da Paraíba (CPR-PB).
Na pauta, a palestra “A segurança do tra-

balho integrada ao processo produtivo da
construção civil” com o gerente de obras
Ricardo Lombardi. O Comitê está articulando
projeto de lei em que o alvará de demolição
só poderá ser emitido pela prefeitura com a
presença de responsável técnico, já que toda
demolição deve ser programada e dirigida
por profissional legalmente habilitado. Na
reunião, o educador José Hélio Lopes foi reeleito para mais um mandato à frente do Comitê.

No dia 15, o Comitê Permanente Regional
Sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção de Pernambuco (CPR-PE) reuniu-se pela primeira vez
em 2017, no auditório do Sinduscon na capital pernambucana. A Fundacentro esteve representada por Maurício José Viana (diretor e
coordenador do CPN), Marcelo Vasconcelos
(chefe substituto), Luiz Antonio de Melo (chefe técnico) e José Hélio Lopes (educador).

Reunião-CPR-PE

Participação na CISTT-PE

Visita de graduandos em segurança do trabalho
No dia 22, a Fundacentro recebeu a visita
de alunos do curso de técnico de segurança
do trabalho do Centro de Ensino Grau Técnico.
A comitiva foi recebida por José Hélio Lo-

pes, que destacou a missão institucional da
Fundacentro e, em seguida, conduziu palestra sobre os desafios enfrentados pelo profissional de segurança do trabalho.

Fundacentro eleita para coordenação nacional do sistema Confea/Crea
Durante o VI Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea, realizado
em Brasília de 19 a 23, o engenheiro Luiz Antonio de Melo foi eleito por unanimidade
como coordenador adjunto da coordenadoria

nacional das câmaras especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho.
O engenheiro Maurício José Viana também marcou presença no encontro.

Doença do trabalho: Doença por causa do trabalho?!

Diferença entre Doença Profissional e
Doença do Trabalho
Hoje, abordaremos sobre a diferença entre doença profissional e doença do trabalho. Confira!
De acordo com o artigo 20, inciso I, da lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991 da Presidência da República, a Doença Profissional
pode ser entendida como a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da
respectiva relação elaborada pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social.
Por exemplo: Saturnismo (intoxicação cau

sada pelo chumbo) e Silicose (sílica).
Além disso, o artigo 20, inciso II, da lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991 da Presidência
da República, estabelece que a Doença do
Trabalho pode ser entendida como a adquirida ou desencadeada em função de condições
especiais em que o trabalho é realizado e
com ele se relacione diretamente, constante
da relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
Por exemplo: Disacusia (perda auditiva)
em trabalho realizado em ambientes com excesso de ruídos.
Diferença entre Doença Profissional e Doença do Trabalho
A Doença Profissional se caracteriza pela
exposição de determinado profissional a algum agente ambiental comum a todos os outros profissionais que exercem aquela mesma atividade, sendo inerente a determinada
profissão.
Um caso típico de doença profissional é o

dos operadores de motosserra que estão propensos a adquirir uma doença auditiva, oriunda da exposição elevada aos níveis de ruído, sendo uma doença profissional típica da
atividade.

A Doença de Trabalho se caracteriza pela
exposição de determinado profissional a algum agente ambiental não comum a todos os
profissionais que exercem aquela mesma atividade. Por exemplo: Um contabilista que realiza suas atividades no ambiente de trabalho
com a presença de elevados níveis de ruído,
ocasionando uma considerada perda auditiva.
É um caso típico de doença do trabalho,
pois não é comum aos profissionais de contabilidade desenvolverem suas atividades em
ambientes de trabalho com elevados níveis
de ruído.
Doenças não consideradas como doenças do trabalho
Conforme, o § 1º do artigo 20 da lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991 da Presidência
da República. Não são consideradas como

doenças do trabalho:
a) a doença degenerativa;
b) a inerente a grupo etário;
c) a que não produza incapacidade laborativa;
d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante deregião em que ela se
desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

No dia 21, ocorreu a 1ª reunião/2017 da
Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT-PE), no auditório do Conselho Estadual de Saúde, no
Recife.
A Fundacentro, que tem assento permanente na comissão, foi representada pelo
educador José Hélio Lopes.
A CISTT assessora o conselho estadual
quanto à formulação e acompanhamento de
políticas na área da saúde do trabalhador.

Curso para profissionais das
empresas de Araçatuba e Região e a
VOCÊ que queira participar!

O Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999,
estabelece alguns agentes patogênicos (físicos, químicos, biológicos e poeiras orgânicas) causadores de doenças profissionais ou
doenças do trabalho e os seus respectivos
riscos no ambiente de trabalho.
Compartilhamos com Drª Núbia Galdino
Advogada militante, pode me fazer
perguntas no nosso zap 83 988055222 Pos
gradada em direito e processo do trabalho.
OAB/PB nº 20.372

Não perca tempo, escolha
opção de pagamento, envie seu
nome completo, CPF, RG e
Endereço com CEP para:
eventos@norminha.net.br
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