
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Abono salarial do PIS 

ano-base 2015 

começa a ser pago 

nesta quinta-feira (16) 

para nascidos em 

maio e junho 

Também recebem a partir dessa data 

servidores públicos beneficiários do Pasep 

com inscrições de finais 8 e 9 

               O Ministério do Trabalho libera a 

partir desta quinta-feira (16) o pagamento do 

Abono Salarial do PIS/Pasep ano-base 2015 

para os trabalhadores nascidos nos meses de 

maio e junho. Também a partir desta data se-

rão pagos os servidores públicos com ins-

crições de finais 8 e 9. Os trabalhadores da 

iniciativa privada poderão retirar o dinheiro 

em qualquer agência da Caixa do país. Os 

servidores sacam o valor no Banco do Brasil. 
 

 
 

     “Esses recursos ajudam milhões de traba-

lhadores brasileiros, em especial os mais hu-

mildes, e impulsionam a economia. Todo tra-

balhador que tem direito ao abono deve sacá-

lo, para que ele não fique sem os recursos, já 

que eles não são cumulativos de um ano para 

o outro”, afirmou o ministro do Trabalho, Ro-

naldo Nogueira. 

     Com o pagamento, o governo federal fina-

liza a liberação de recursos do Abono Salarial 

de 2015. O chefe de divisão do Seguro-De-

semprego e Abono Salarial do Ministério do 

Trabalho, Márcio Ubiratan, lembra que os 

benefícios ficarão disponíveis para saque até 

30 de junho. “Independentemente da data de 

aniversário do trabalhador, o prazo final para 

saque é 30 de junho. Depois dessa data, o 

valor retornará ao Fundo de Amparo ao Tra-

balhador (FAT)”, explica. 

     Tem direito ao abono ano-base 2015 

quem trabalhou formalmente por pelo menos 

um mês naquele ano e teve remuneração 

média mensal de até dois salários mínimos. 

Além disso, o trabalhador tinha que estar ins-

crito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos 

e ter tido seus dados corretamente infor-

mados pelo empregador na Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS). 

Assessoria de Imprensa Graziela Andreatta 

ASSITA O PROFESSOR AZEVEDO: 

https://www.youtube.com/watch?v=UNueEn

rqh64&feature=youtu.be 

 

FAÇA INSCRIÇÃO NESTE LINK: 

http://www.tstonline.com.br/curso-auditor-interno-

esocial-araçatuba?tracking=5878b44f50060 
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Norminha 
 

DESDE 18/AGOSTO/2009 

Banimento de termômetros e aparelhos de pressão com mercúrio é fato digno 

de comemoração pelos benefícios à saúde e meio ambiente, diz advogada 

 
proibição para a fabricação, importação e 

venda no Brasil de termômetros e aparelhos 

de pressão com mercúrio, assim como o uso 

destes equipamentos nos serviços de saúde, 

a partir de 1 de janeiro de 2019. 

     “Esse é um fato digno de nota, uma vitória 

para o Direito à Saúde, Direito do Consumi-

dor e para o meio ambiente. Já se sabia há 

tempos que o uso do mercúrio representa um 

risco considerável ao planeta e às pessoas. 

Ainda temos um tempo de quase 2 anos pela 

frente mas, quando 2019 iniciar, termôme-

tros e aparelhos de pressão com esse metal 

deverão sofrer uma forte tendência de desa-

parecimento no nosso país. Todos, desde fa-

bricantes até o SUS (Sistema Único de Saú-

de) e as organizações de saúde privadas pre-

cisarão se adequar”, comemora a advogada 

Tatiana Viola de Queiroz, do Nakano Advoga- 
 

 

 

 

dos Associados. 

     A resolução unânime da Anvisa tem a ver 

com um compromisso do Brasil na Con-

venção de Minamata, que discutiu os riscos 

do uso do mercúrio para o meio ambiente e 

para a saúde. Mais de uma centena de países 

aprovou o documento na Suíça, em 2013, se 

comprometendo assim com a redução da uti-

lização de mercúrio em seus respectivos ter-

ritórios. 

     Sobre a Dra. Tatiana Viola de Queiroz – 

Advogada pós-graduada e especialista em 

Direito do Consumidor e Direito Bancário, 

Tutora em Direito do Consumidor na Comis-

são do Jovem Advogado da OAB/SP. Conse-

lheira no Conselho de Administração do Pro-

con RJ. Membro do CDUST – Comitê de De-

fesa dos Usuários da Anatel. Atuou por mais 

de 7 anos como advogada na PROTESTE –  
 

 

 

Associação de Consumidores. Colaboradora 

da Comissão de Saúde Pública e Suple-

mentar da OAB/SP, Santana/SP. 

     Sobre o escritório Nakano Advogados 

Associados – Fundado em 2010 e sediado 

em SP, com unidades parceiras em Barueri 

(SP), São Miguel do Oeste (SC) e Recife 

(PE), o escritório Nakano Advogados Associ-

ados atua exclusivamente na área do Direito 

à Saúde, desde Direito médico, odontoló-

gico, hospitalar e previdenciário até tributá-

rio e trabalhista na Saúde, bioética e biodirei-

to. Sua expertise e atendimento especializa-

do são voltados aos pacientes, profissionais 

e instituições da saúde. Sua equipe compro-

metida atende com eficiência diferentes con-

flitos com segurança, transparência e huma-

nidade, respeitando a dignidade do ser hu-

mano e o direito à vida. 
 

 

 
 

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 

acaba de determinar a proibição para a fabricação, 

importação e venda no Brasil de termômetros e 

aparelhos de pressão com mercúrio, assim como o uso 

destes equipamentos nos serviços de saúde, a partir de 

1 de janeiro de 2019. Dra. Tatiana Viola de Queiroz, do 

Nakano Advogados Associados, comenta as 

implicações dessa resolução unânime do órgão 

governamental. 

     Os brasileiros ganharam uma boa razão 

para celebrar: a Anvisa (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) acabou de determinar a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mário Márcio recebe 

Comenda pela 2ª 

vez consecutiva 
 

 

Engº Mário Márcio dos Santos 
 

                    O Engenheiro Mário Márcio dos 

Santos, que é Presidente do GSO e Gerente 

SST da Usina Guaíra (SP) recebeu em feve-

reiro de 2017, pelo segundo ano consecu-

tivo, a Comenda Emérita definitiva como Pro-

fissional do Ano, sendo destaque entre os 

melhores profissionais do Brasil. 

     A comenda foi outorgada pela Brasil Lí-

der, pioneira no Brasil. 

     “Só tenho agradecer a todos que direta e 

indiretamente contribuíram para o recebi-

mento desta Comenda Emérita Definitiva, 

pois você faz parte desta honraria”, disse 

Santos. 

     Parabéns professor, a SST no Brasil pre-

cisa muito de profissionais com esse empe-

nho! 

 
  

 

               Longas jornadas de trabalho, bai-

xos salários e exigência da manutenção de 

grande quantidade de apartamentos na pro-

dução diária das camareiras da hotelaria bra-

sileira têm causado diversos problemas para 

a saúde física e mental dessas profissionais. 
 

 
 

     Em entrevista ao podcast Podprevenir 

desta semana, o diretor executivo do Sintho-

resp - Sindicato dos Trabalhadores em Ho-

téis, Bares, Restaurantes e Similares de São 

Paulo e Região, Rubens Fernandes da Silva, 

explica que várias redes hoteleiras exigem 

das profissionais a limpeza de mais de 20 

ambientes na jornada diária, que pode se es-

tender até nove ou dez horas, no caso de ho-

ras extras. “Uma quantidade que considera-

mos abusiva”, complementa. 

     Fernandes lembra que na hotelaria existe 

variação da dimensão dos apartamentos, que 

vão desde quartos econômicos até grandes 

suítes, mas as empresas consideram apenas 

a quantidade de ambientes nas metas de tra-

balho das profissionais. “Estamos tentando 

negociar com os empregadores o estabeleci-

mento de um limite de produtividade, de a- 

     Os acidentes do trabalho constituem um 

grave problema de saúde pública no Brasil, 

ceifando muito mais vidas do que a dengue. 

     Paradoxalmente, todo ano há uma intensa 

mobilização nacional contra essa doença, um 

esforço que não se vê no combate aos riscos 

no trabalho. Assim, este seminário pretende 

socializar e debater 4 importantes normas de 

segurança e saúde no trabalho. 

     Quando bem aplicadas, elas se tornam 

ferramentas contributivas para o trabalho se-

guro, saudável e decente. 

     O Seminário “Revisitando as normas re-

gulamentadoras de segurança e saúde no 

Trabalho”,será realizado no dia 04 de abril de 

 
 

cordo com a metragem dos cômodos”, afir-

ma Fernandes. 

     As tarefas de limpeza, arrumação e higie-

nização dos quartos expõem as camareiras a 

diversos riscos, entre eles, os ergonômicos, 

já que a atividade envolve diferentes posturas 

no cotidiano de trabalho, além de grande es-

forço físico nas trocas e montagens das ca-

mas. Com a ausência de medidas preventi-

vas, as consequências são lombalgias, trans-

tornos musculoesqueléticos, lesões por es-

forços repetitivos (LER), entre outras doen-

ças. 

     Para saber mais sobre as condições de 

trabalho dessa categoria, considerada um 

dos elos mais frágeis da cadeia produtiva da 

hotelaria, e também os desafios do sindicato 

para minimizar os riscos na atividade, acesse 

www.podprevenir.com.br  
 

 
 

 

Condições de trabalho na hotelaria 

fragiliza saúde das camareiras 

2017, das 8h30 às 17h30, no Auditório da 

Fundacentro, que fica na Rua Djalma Farias, 

Torreão. (Recife/PE). 

     As apresentações serão feitas pelos se-

guintes especialistas: Fabrício Varejão, José 

Hélio Lopes, Augusto Santos, Felipe Duarte. 

     Voltado para profissionais de SST e pes-

soas ligadas ao trabalho seguro, as informa-

ções e inscrições devem ser feitas junto aos 

telefones (81) 3241-3802 / 3241-3643 e/ou 

eventos.crpe@fundacentro.gov.br 

     Este evento também será realizado em 

Caruaru (23/05), Campina Grande (30/05) e 

em Natal (18/07). 

     Leve 1 kg de alimento não perecível. 

Radiações Ionizantes 

e seu uso e riscos no 

contexto da NR 32 

 

O tema acima será pauta de discussão no 

auditório da Fundacentro em São Paulo 

Por ACS/D.M.S 

                 Com objetivo de disseminar e dis-

cutir o tema Radiações Ionizantes no Contex-

to da Norma Regulamentadora nº 32 – Segu-

rança e Saúde no Trabalho em Serviços de 

Saúde, a Fundacentro e parceiros realizarão 

evento no dia 23 de março, quinta-feira, das 

8h30 às 12h30, no auditório Edson Hatem, 

situado à rua Capote Valente, 710 – andar in-

termediário – Pinheiros - SP. 
 

 
 

     A coordenação técnica é feita pela advo-

gada Lucinéa A. Nucci, do Sindicato dos Hos-

pitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de 

São Paulo (Sindhosp); pelo auditor fiscal Al-

bino Sampaio, da Superintendência Regional 

do Trabalho e Emprego (SRTE); pelo médico 

do trabalho Marcelo Pustiglione, da Secre-

taria de Saúde e pela assessora da Diretoria 

Técnica da Fundacentro, Tereza Luiza Ferrei-

ra. 

     A norma com 11 anos, tem o propósito de 

estabelecer diretrizes básicas que possibili-

tem implantar medidas de proteção aos tra-

balhadores. A NR nº 32 criou a Comissão Tri-

partite Permanente Nacional (CTPN), bem co-

mo as regionais que operam para sua imple-

mentação. A Comissão Tripartite Paritária Re-

gional do Estado de São Paulo (CTPR/SP) re-

aliza eventos, assim como esse, os quais são 

debatidos e explanados a sua utilização no 

ambiente de trabalho. 
 

 
 

     Os organizadores informam ainda que a 

CTPR NR nº 32 visa disseminar conheci-

mentos acerca de temas referentes a SST nos 

estabelecimentos de saúde. O tema Radia-

ções Ionizantes é pouco discutido deixando 

entrever uma carência de entendimento e dis-

cussão acerca de seu uso neste ambiente. 

     A carga horária é de 4h30. Podem partici-

par trabalhadores, profissionais, empregado-

res, gestores dos estabelecimentos de servi-

ços de saúde envolvidos pela NR 32. 

     Informações e inscrição podem ser obti-

das com o Setor de Eventos, pelos telefones 

(11) 3066-6323 e 3066-6368, ou por e-mail: 

sev@fundacentro.gov.br 

     Visualize informações sobre o evento na 

página da instituição e faça a sua inscrição. 
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COMPARTILHAMOS: 

Segurança e Saúde Ocupacional 

Meio Ambiente 

Gestões Integradas 

Bem estar aos trabalhadores 

contato@norminha.net.br 

publicidade@norminha.net.br 

assinatura@norminha.net.br 

               

Recife vai realizar seminário para 

revisitar Normas Regulamentadoras 
Evento é uma realização da Fundacentro de Pernambuco 

https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
https://www.youtube.com/watch?v=UNueEnrqh64&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UNueEnrqh64&feature=youtu.be
http://www.tstonline.com.br/curso-auditor-interno-esocial-araçatuba?tracking=5878b44f50060
http://www.tstonline.com.br/curso-auditor-interno-esocial-araçatuba?tracking=5878b44f50060
http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/CursoNR-12_40Horas_ProgramaApresentao.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/Programao_CursoPericia_3.pdf
http://www.tstonline.com.br/curso-auditor-interno-esocial-araçatuba?tracking=5878b44f50060
http://www.abrilverde.com.br/site/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
http://www.podprevenir.com.br/
http://fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/detalhe-do-evento/2017/3/radiacoes-ionizantes-e-seu-uso-e-riscos-no-contexto-da-nr-32
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/RosinaldoNovembro2014_Arquivo.pdf
http://www.goobrasil.com.br/
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.norminha.net.br/
http://www.fundacentro.gov.br/
http://www.norminha.net.br/Normas/normas.asp
http://www.inmetro.gov.br/
http://www.norminha.net.br/Norminha/norminhas.asp
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/arquivos.asp
http://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm
http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
https://www.facebook.com/norminhanet
http://www.anamt.org.br/site/
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.abho.org.br/
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl
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Santa Catarina tem Saúde e 

segurança do trabalhador em pauta 

 
 

Tubarão (SC) recebeu a iniciativa da Fiesc e 

do Sesi que percorre o Estado com o objetivo 

de consolidar e priorizar as necessidades das 

indústrias relacionadas ao tema. 
 

               A Fiesc, por meio do Sesi, promo-

veu na semana passada, em Tubarão (SC), o 

workshop Aliança Saúde Competitividade, 

para discutir os desafios e perspectivas sobre 

a saúde e segurança do trabalhador. O en-

contro, que foi realizado no auditório do Sesi, 

objetivou consolidar e priorizar as necessi-

dades das indústrias relacionadas ao tema. A 

iniciativa é da Aliança Saúde Competitivida-

de. 
 

 
 

     Durante o encontro, lideranças empresa-

riais apontaram os principais desafios no seu 

setor, e, posteriormente, apontarão as diretri-

zes que devem ser priorizadas para contribuir 

na criação de ambientes de trabalho mais se-

guros e saudáveis na indústria. “Indivíduos 

saudáveis são mais felizes e vivem de manei-

ra mais plena. 

     Empresas com profissionais mais saudá-

veis e engajados são mais produtivas e com-

petitivas”, destaca o superintendente do 

Sesi/SC, Fabrizio Machado Pereira. 

     Os workshops, que até o final do primeiro 

semestre  deste ano  terão passado  pelas 16 

 
 

Conheça os 7 cursos gratuitos do 

Senado sobre Direito 

               Os cursos gratuitos do Senado fo-

cados em Direito são uma ótima opção para 

garantir aquelas horas complementares da 

faculdade, compreender as leis brasileiras e 

o poder legislativo. 

     Como se inscrever nos cursos gratuitos 

do Senado? 

     Acesse o site do Senado, faça seu login 

ou crie uma conta e escolha o curso dese-

jado. Acesse o sumário e veja mais informa-

ções sobre os cursos. 

     Para ter o certificado, os alunos precisam 

realizar as tarefas programadas e acessar o 

site pelo menos três vezes por semana. 

 

     Veja a lista dos cursos gratuitos do sena-

do em 2017: 

 

     1. Dialogando sobre a Lei Maria da Penha 

     Objetivo geral: Contribuir para a redução 

da cultura da violência doméstica e familiar 

que atinge as mulheres, por meio do estudo, 

reflexão e diálogo sobre a Lei Maria da Pe-

nha, uma das principais ferramentas legisla-

tivas de atuação na assistência, prevenção e 

erradicação desse fenômeno social comple-

xo e multifacetado que subtrai os direitos das 

mulheres a uma vida plena e sem violência. 

     2. Introdução ao Direito Constitucional 

     Objetivo: Apresentar os diversos segmen-

tos do Direito Constitucional através da inter-

pretação dos dispositivos constitucionais. 

     3. Introdução ao Direito do Consumidor 

     Objetivo: Tornar acessíveis aos partici-

pantes os elementos essenciais ao direito do 

consumidor, à luz da Constituição Federal e 

do Código de Defesa do Consumidor. 

vice-presidências da Fiesc em Santa Catari-

na, visam a estimular a atuação de lideranças 

locais como agentes promotores de ambien-

tes de trabalho seguros e saudáveis. Após a 

identificação dos desafios na área, será ela-

borado um plano de ação para a mobilização 

da região a favor da causa. 
 

 
 

     A Aliança Saúde Competitividade, inicia-

tiva da Fiesc, visa ao engajamento e à parti-

cipação de lideranças empresariais, acadê-

micas, políticas e da sociedade na promoção 

da saúde e ambientes seguros para o traba-

lho, com ações de sensibilização e mobili-

zação, além de reposicionar o tema como um 

dos fatores estratégicos para a competiti-

vidade da indústria. 
 

 
 

     A iniciativa disponibiliza conhecimento 

sobre cenários e tendências de saúde e segu-

rança, e seus impactos para a competitivi-

dade das organizações. A Aliança Saúde 

Competitividade oferece ainda, por meio dos 

serviços da entidade da Fiesc, o desenvol-

vimento e gestão de ambientes e comporta-

mentos seguros e saudáveis na promoção da 

saúde integral. 

 

Compartilhamos com NotiSul 

 

     4. O Poder Legislativo 

     Objetivo: O objetivo principal do curso é 

apresentar o fundamental papel do Poder Le-

gislativo, no âmbito federal, na construção da 

moderna democracia. Além disso, tem como 

propósito traçar as principais características 

do Parlamento no decorrer da história políti-

ca brasileira, demonstrando suas peculiari-

dades em cada época. 

     5. Direito Administrativo para Gerentes no 

Setor Público 

     Objetivo: Mediante a apresentação de 

conceitos, características e aspectos jurídi-

cos de um Contrato Administrativo, o curso 

tem por finalidade instruir o aluno ao ponto 

de saber reconhecer a importância da Gestão 

pública e seus principais elementos. 

     6. Doutrina Política: Social-Democracia 

     Objetivo: Definir, analisar e discutir o sig-

nificado das principais correntes de pensa-

mento que inspiram e orientam os partidos 

políticos de maior expressão – em termos de 

influência, voto e acesso ao poder – no mun-

do atual. 

      7. O Poder Legislativo Municipal no Bra-

sil 

     Objetivo: Contribuir na orientação dos ve-

readores de todo o País na missão de exercer 

o poder legislativo nos municípios, bem co-

mo informar aos cidadãos sobre as funções 

da vereança. 

Ministério do 

Trabalho recebeu 

5.341 denúncias em 

depósitos do FGTS 

 
 

               Desde o anúncio da liberação do 

saque de contas inativas do Fundo de Ga-

rantia do Tempo de Serviço (FGTS) – há me-

nos de três meses –, o Ministério do Traba-

lho já recebeu 5.341 denúncias de irregula-

ridades nos depósitos do benefício. 
 

 
 

     A média, segundo o governo, é quase 100 

queixas formais por dia. Até ontem (13), o 

número total de denúncias feitas à pasta foi 

14.356, ou seja, mais de um terço dos pro-

blemas relatados por trabalhadores foi refe-

rente ao FGTS. 

     Por meio de nota, o ministério alertou que 

a quantidade de trabalhadores prejudicados 

pode ser maior do que o número de denún-

cias apresentadas, já que uma única denún-

cia pode vir de um sindicato, por exemplo, o 

que representaria centenas ou milhares de 

empregados prejudicados. 

     O que diz a lei 

     O depósito de FGTS está previsto na Lei 

8.036/1990, que determina que todos os em-

pregadores são obrigados a depositar, em 

conta bancária vinculada, o correspondente a 

8% da remuneração do trabalhador no mês 

anterior. 

     A legislação diz que os depósitos devem 

ocorrer mensalmente até o dia 7 e, quando a 

data não cair em dia útil, o recolhimento de-

verá ser antecipado. Além disso, as empresas 

são obrigadas a comunicar mensalmente os 

empregados sobre os valores recolhidos. 

     Como denunciar: Se o trabalhador cons-

tatar que não teve o fundo de garantia depo-

sitado corretamente, pode formalizar denún-

cia contra a empresa. Ele deve procurar o sin-

dicato representante da categoria profissio-

nal ao qual ele pertence ou uma superin-

tendência, agência ou gerência do ministério. 

O processo é feito de forma anônima, evi-

tando possíveis prejuízos ao emprego. 

Agência Brasil 

 
 

     Brasília (08/03/2017) - O Sistema Nacio-

nal de Controle da Origem dos Produtos Flo-

restais (Sinaflor) foi lançado nesta terça-feira 

(07/03) na sede do Ibama, em Brasília. A 

plataforma controlará a origem da madeira, 

do carvão e de outros produtos e subprodu-

tos florestais, desde a autorização de explo-

ração até o transporte, armazenamento, in-

dustrialização e exportação. 

     O Sinaflor será fundamental para conter o 

desmatamento nos biomas brasileiros e, ao 

mesmo tempo, desenvolver a economia do 

país. “O modo como foi elaborado e está sen-

do implementado vai ao encontro dos eixos 

da nossa gestão: parceria, qualidade técnica 

e transparência”, disse o ministro do Meio 

Ambiente, Sarney Filho. Segundo ele, os da-

dos referentes à origem florestal serão divul-

gados sempre que a legislação permitir. 

     A utilização do Sinaflor pelos estados se-

rá obrigatória a partir de janeiro de 2018. De-

senvolvido pelo Ibama, o sistema permitirá 

que toda a gestão florestal seja informatiza-

da. “Desde o plano de manejo até o produto 

final, haverá uma marcação eletrônica de tu-

do o que aconteceu”, disse a presidente do 

Ibama, Suely Araújo. “Isso vai trazer segu-

rança e reduzir o número de fraudes.” 

     Ao longo do ano, o Ibama oferecerá capa-

citação aos técnicos das secretarias esta-

duais de meio ambiente. Em Roraima, o sis-

tema já está em funcionamento e emitiu as 

primeiras autorizações. “Quando fomos con-

vidados para ser o estado pioneiro, ficamos  

 

Leia o artigo e entenda melhor 

               Calma... Você deve estar pergun-

tando: como assim? Explico. 

     A lei 13.281/16 promoveu uma grande 

mudança por ter criado uma disposição que 

dispensa, em parte, a obrigatoriedade de 

portar o documento do veículo. 

     A lista de documentos obrigatórios cons-

ta na Resolução 205/06 do CONTRAN e são 

eles: CNH e Certificado de Registro e Licen-

ciamento Anual – CRLV. 

     Todavia, o art. 133, parágrafo único trou-

xe uma importante modicaçao, prevendo 

que: 

     Art. 133. É obrigatório o porte do Certifi-

cado de Licenciamento Anual. 

     Parágrafo único. O porte será dispensado 

quando, no momento da fiscalização, for 

possível ter acesso ao devido sistema infor-

matizado para verificar se o veículo está li-

cenciado. 

     O parágrafo único que foi incluído no arti- 

 
 

IBAMA E MMA LANÇAM SISTEMA DE 

CONTROLE FLORESTAL 
 

com medo do desafio. Os técnicos do Ibama 

passaram um mês em Roraima e isso deu 

muita segurança, não apenas aos analistas 

ambientais, mas também ao setor produti-

vo”, disse o presidente da Fundação Estadual 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de 

Roraima (Femarh), Rogério Martins. 

     A implantação do Sinaflor já foi concluída 

no Maranhão. Rondônia, Acre, Amapá e Ama-

zonas serão os próximos a receber capacita-

ção. Pará, Tocantins e Mato Grosso têm me-

canismo próprio que deverá ser integrado ao 

Sinaflor. As próximas regiões a receber apoio 

para a implantação do sistema nacional serão 

Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

     Segundo Sarney Filho, o Sinaflor ajudará 

a cumprir as metas assumidas pelo país para 

frear as mudanças climáticas. “Integrar ferra-

mentas é fundamental, e o Sinaflor é mais do 

que isso, representa uma ruptura. Mostra que 

é possível ir para a frente e mover a economia 

e a sociedade de forma sustentável”, disse 

Marcelo Furtado, presidente da Coalizão Bra-

sil Clima, Florestas e Agricultura, integrada 

por 150 entidades do setor privado, da socie-

dade civil e da academia. "Através da transpa-

rência da informação, a sociedade civil vai 

conseguir fiscalizar o que está sendo feito 

com as florestas do Brasil",  disse o coorde-

nador de certificação florestal do Instituto de 

Manejo e Certificação Florestal e Agrícola 

(Imaflora), Marcos Planello. 

     A necessidade de um sistema nacional pa-

ra a gestão florestal no país foi estabelecida 

pela Lei 12.651/2012. O Sinaflor vai controlar 

toda a cadeia produtiva da madeira, da origem 

ao destino final, integrando dados de todos 

os estados. 

Fonte: Assessoria de Comunicação do 

Ibama/imprensa@ibama.gov.br/(61) 3316-1015 

 

Uma ótima semana a todos e até a próxima! 

Patrícia Milla Gouvêa Dantas 

go 133 trouxe uma grande inovação e que há 

de repercutir na forma como se procede a a-

plicação multas de trânsito. Criou-se uma 

possibilidade para não multar os motoristas. 

     Agora a previsão é de que não haja multa 

e que deverá ser consultado no sistema poli-

cial se o veículo está com a documentação em 

dia. 

     Mas e se não houver acesso ao sistema? 

     Caso na fiscalização o agente de trânsito 

não tenha acesso ao sistema é uma situação 

que tem gerado inúmeras discussões. Mas as 

decisões tem sido consolidadas cada vez 

mais num sentido: entende-se que não pode 

ser multado o motorista, mesmo quando não 

houver acesso ao sistema. Isso porque a o-

brigação de ter disponível a fiscalização com 

acesso informatizado é do Estado. 

     A partir de agora, portanto, o motorista só 

deverá ser multado quando o agente de trân-

sito conseguir confirmar, ou no próprio docu-

mento ou no sistema, que o CRLV está ven-

cido. 

     O tema é polêmico, mas vale a pena a dis-

cussão e apresentar este argumento no caso 

de aplicação da multa. 

 

     Fonte: doutor multas (com adaptações) 

 

Dirigir sem portar o documento do 

veículo gera multa? Nem sempre 

http://www.norminha.net.br/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
http://saberes.senado.leg.br/
http://saberes.senado.leg.br/
https://www.notisul.com.br/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/ministerio-do-trabalho-recebeu-5341-denuncias-em-depositos-do-fgts
https://goo.gl/DLMAVQ
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Embalagens compostáveis: um futuro possível 

 

Ecovio BASFProjetosSacocomLixo 
 

                Que as sacolinhas de supermer-

cado se tornaram um problema em todo o 

mundo, não restam mais dúvidas. A questão 

que surge é: como substituí-las por uma op-

ção mais sustentável e amigável aos consu-

midores?  

     O mercado de embalagens vem estudan-

do muitas alternativas para solucionar esse 

problema. As embalagens compostáveis ou 

biodegradáveis são a opção mais sustentável 

e interessante para a utilização em massa. 
 

 
 

     O que são os bioplásticos? 

     Para entender esse novo tipo de embala-

gem, é importante definir o que são os cha-

mados bioplásticos. Eles podem ser dividi-

dos em duas categorias com características 

principais: a primeira seria em relação à sua 

origem - se possuem matérias-primas prove-

nientes de fontes renováveis ou fósseis, e a 

segunda seria em relação à sua compôs-

tabilidade. Isto é, se podem ser ou não bio-

degradados por micro-organismos. Assim, 

um plástico obtido por meio de fontes reno-

váveis não é necessariamente compostável e 

vice-versa. Na verdade, a estrutura química 

do plástico e seu processo produtivo são os 

fatores que proporcionam sua característica 

de compostabilidade, independentemente da 

fonte de matéria prima empregada. 

     São considerados plásticos biodegradá-

veis os materiais que, por definição, sejam 

compostáveis ao fim de seu processo de bio-

degradação, após serem expostos ao meio 

ambiente. Isso significa que o material só po-

de ser considerado biodegradável quando, a-

pós o término de sua decomposição, o plás-  

                    A Diretora-geral da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), Margaret Chan, 

alertou no último dia 13 de março de 2017 

que o consumo de drogas mata cerca de 500 

mil pessoas todos os anos no mundo. 

     "A OMS estima que o uso de drogas seja 

responsável por cerca de meio milhão de 

mortes todos os anos, mas esse número re-

presenta apenas uma pequena parte de todo 

o dano causado pelo problema mundial das 

drogas", disse. 

     Durante discurso em Viena, na Áustria, 

Margaret destacou ainda que, em alguns as-

pectos, a situação está piorando e não me-

lhorando, já que muitos países vivenciam o 

que ela chamou de crise de emergência sa-

nitária decorrente de mortes por overdose. 

     "Gostaríamos de ver mais usuários de 

drogas sendo canalizados por meio de sis-

temas públicos de saúde do que por meio de 

cortes e sistemas de justiça criminal", apon-

tou a entidade. 

     "À medida em que muitos países e agên-

cias internacionais continuam a lidar com o 

tico transforma-se em água, CO2 e adubo. A 

BASF, empresa química líder global em ino-

vação, conta com um portfólio de embala-

gens biodegradáveis que já estão à dispo-

sição no mercado brasileiro.   

     Vantagens dos materiais biodegradáveis 

     Certificados globalmente como materiais 

compostáveis, o ecoflex® e o ecovio® da 

BASF são soluções inovadoras e sustenta-

veis que apresentam grandes vantagens em 

relação aos plásticos normais. Entre elas, é 

possível citar a redução de impactos ao meio 

ambiente, já que, ao final de sua vida útil, o 

plástico se transforma em água, CO2 e adu-

bo. Isto diminui de forma significativa o des-

carte em aterros sanitários e lixões, gerando 

um adubo que pode ser utilizado em peque-

nas propriedades agrícolas e nos parques da 

cidade, por exemplo. 
 

 
 

     Atualmente, as principais aplicações para 

esses bioplásticos, são: 

     • Auxílio no gerenciamento de resíduos 

sólidos orgânicos: na forma de sacos de resí-

duos orgânicos, o ecovio® é uma excelente 

alternativa para a coleta e destinação dos re-

síduos orgânicos às centrais de composta-

gem. Hoje utilizam-se sacos com plástico 

convencional na logística dos resíduos orgâ-

nicos, o que acarreta alto custo de mão de 

obra e energia para separação destas emba-

lagens nas centrais de compostagem, onde 

se produz o adubo. Já o saco produzido com 

a solução da BASF não precisa ser separado 

na central de compostagem.De acordo com a 

 

 

 

 

 

problema das drogas e suas inúmeras di-

mensões, a OMS pede que as políticas sejam 

baseadas  em  evidências  médicas e  científi- 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

12305/2010), todas as cidades brasileiras 

terão que dar uma solução aos resíduos só-

lidos orgânicos por meio de compostagem a 

médio e longo prazo. Portanto, com sacos e 

sacolas feitos com ecovio® é possível pro-

porcionar uma maior e melhor separação dos 

resíduos orgânicos em suas fontes gerado-

ras, potencializando que maiores volumes 

destes materiais sejam enviados à composta-

gem. 

     • Plásticos para agricultura, visando con-

servar a temperatura do ambiente e proteger 

as culturas de ervas daninhas: a grande van-

tagem em relação aos plásticos convencio-

nais é que, a cada ciclo de plantio, os produ-

tores têm que tirar os plásticos convencio-

nais do campo. A remoção dos filmes não é 

completa e deixa resíduos plásticos no am-

biente, empobrecendo o solo. Já com o 

ecovio®, os filmes não precisam ser remo-

vidos e não deixam resíduos no meio ambi-

ente, pelo contrário, produzem adubo que 

enriquecem o solo, sem impactos ambien-

tais, beneficiando o plantio e aumentando 

sua produtividade. 
 

 
 

     • Embalagens em geral: A BASF possui 

soluções biodegradáveis e compostáveis pa-

ra embalagens produzidas em diversos tipos 

de processo de transformação. O principal 

mercado em embalagens é destinado a pro-

dução de sacolas em geral em pontos de ven-

da como supermercado, lojas de departa-

mento, e outros. Colaborou: Sofia Jucon 

Drogas matam meio milhão de pessoas por ano, 

alerta Organização Mundial da Saúde 

 
 

Drogas matam 500 mil por ano: Organização ainda ressalta que número representa 

apenas uma parte de todos os danos 

     No último sábado, 11 de março de 2017, 

no Senac de São José do Rio Preto (SP) o-

correu o início da 3ª turma do Curso de Téc-

nico de segurança do Trabalho em Especiali-

zação de Segurança na Construção Civil. 

     Douglas William Hakini Soares Docente 

Coordenador dos Cursos de Segurança do 

Trabalho SENAC São José do Rio Preto (SP) 

disse que a especialização dos profissionais 

passa a levar melhor qualidade na prevenção 

e implementação da segurança no setor da 

construção civil. 
 

 
 

     A especialização terá 240 horas de dura-

ção com aulas teóricas e práticas. 

     O docente será Luciano Maioli que na 

abertura do curso fez o seguinte comentário: 

”A Especialização de Segurança do Trabalho 

na Construção Civil visa o aperfeiçoamento 

dos profissionais para o mercado do seg-

mento da Construção Civil. O curso é desen-

volvido com aulas expositivas, trabalhos de 

pesquisa em grupo, visitas técnicas em can-

teiros de obras com apresentação de relato-

rios, aproximando os alunos das situações 

reais de trabalho. Durante o curso os alunos 

também desenvolvem um projeto de melho-

rias considerando um canteiro de obras exis-

tente”. 

     Luciano Maioli é Técnico de Segurança 

do  Trabalho com 17 anos de experiência na 

      

Clique na imagem abaixo, tenha 

todas as informações e faça sua 

inscrição e pague com cartão, boleto 

Reserve sua vaga hoje mesmo! 
 

 

 

 

 
 

área, Bacharel em Direito, Especialista em 

Sistema de Gestão de Meio Ambiente, Segu-

rança e Saúde no Trabalho, Qualidade e Res-

ponsabilidade Social, Graduando em Enge-

nharia Ambiental. 
 

 

Luciano Maioli 
 

     Luciano é Docente no SENAC nos cursos 

de Técnico de Segurança do Trabalho, Espe-

cialização em Auxiliar de Enfermagem do Tra-

balho, Técnico em Enfermagem do Trabalho, 

Recursos Humanos, Especialização Técnica 

em Segurança do Trabalho na Construção Ci-

vil, Trabalho em Altura, Segurança em Insta-

lações Elétricas, Curso de Auditoria Interna 

em Sistemas de Gestão de Meio Ambiente, 

Segurança e Saúde Ocupacional, Qualidade e 

Responsabilidade Social. 

     Em depoimentos, todos os alunos partici-

pantes foram unânimes em dizer que o curso 

proporcionará uma ampla visão da segurança 

no setor e os dará diferenciação profissional 

no mercado da SST. 

 
 

Clique na imagem abaixo, tenha 

todas as informações e faça sua 

inscrição e pague no boleto 

parcelado. 

Reserve sua vaga hoje mesmo! 

 

Em São José do Rio Preto (SP) começa 

mais uma turma na especialização da 

SST na construção civil 
 

 
 

O curso está sendo realizado pelo Senac de São José do Rio Preto (SP) 

cas, e não em emoções e ideologias", con-

cluiu. 

Compartilhamos com Saúde TERRA 

http://www.norminha.net.br/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
http://www.equipeni.com.br/
http://www.psicologacarlalima.com.br/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
http://www.onsafety.com.br
https://saude.terra.com.br/consumo-de-drogas-mata-cerca-de-meio-milhao-de-pessoas-por-ano-alerta-oms,7c9bd27c052440f0884107ebb7403e5bpeji34xd.html
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Fundacentro/PE 

atua na área de 

telecomunicações, 

construção e saúde 

do trabalhador 
 

 
 

Ações interinstitucionais visam à produção 

de cartilha e à participação em comissões 
 

Por ACS/C.R. em 14/03/2017 
 

               Pesquisadores da Fundacentro de 

Pernambuco produzirão uma cartilha voltada 

aos terceirizados que trabalham na implanta-

ção e manutenção das redes de telecomuni-

cação. O Sindicato dos Trabalhadores em Te-

lecomunicações (Sinttel) levou a demanda à 

instituição, em reunião realizada em 13 de fe-

vereiro. 
 

 
 

     Serão abordados temas como trabalho em 

altura, espaço confinado e riscos. “A cartilha 

será usada em capacitações. O foco será a a-

tividade de manutenção e a implantação de 

redes de telecomunicações, abordando os 

riscos e as medidas de controle. Vamos fazer 

visitas de campo para acompanhar as ativi-

dades dos trabalhadores”, explica o educa-

dor da Fundacentro/PE, José Hélio Lopes. 

     O Sinttel encaminhará dados sobre aci-

dentes do trabalho e absenteísmo na ativi-

dade para subsidiar a produção do material 

educativo. O primeiro encontro contou com a 

participação do diretor Maurício Viana, do 

chefe técnico Luiz Antonio de Melo e do e-

ducador José Hélio Lopes, todos da Funda-

centro/PE. Já o Sinttel/PE foi representado 

pelo assessor da diretoria de formação, Mau-

rício Barbosa. 

     Indústria da construção 

     Uma das marcas da Fundacentro/PE tem 

sido a atuação na segurança e saúde dos tra-

balhadores na indústria da construção. O e-

ducador José Hélio Lopes foi reeleito para 

coordenar o Comitê Permanente Regional 

Sobre Condições e Meio Ambiente do Tra-

balho na Indústria da Construção da Paraíba 

(CPR-PB). 
 

 
 

     A primeira reunião ocorreu em João Pes-

soa/PB em 14 de fevereiro. Na ocasião, a pa-

lestra “A segurança do trabalho integrada ao 

processo produtivo da construção civil” foi 

dada pelo gerente de obras Ricardo Lombar-

di. Nova reunião ocorreu hoje, 14 de março. 

     A Fundacentro/PE também busca atuar 

junto às instituições de ensino. Em 22 de fe-

vereiro, a instituição recebeu a visita de alu-

nos do curso de técnico de segurança do 

trabalho do Centro de Ensino Grau Técnico. 

A comitiva foi recebida por José Hélio Lopes, 

que destacou a missão institucional e con-

duziu palestra sobre os desafios enfrentados 

pelo profissional de segurança do trabalho. 

     O educador José Hélio Lopes representa 

a instituição na Comissão Intersetorial de 

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

(Cistt-PE). 

N 

               Só metade das pessoas que caem 

de uma altura de três andares sobrevivem. Se 

forem dez andares, quase ninguém resiste. 

Mas, incrivelmente, um limpador de janelas 

de Nova York sobreviveu a uma queda de 47 

andares. 

     "Amo ver as janelas bem limpas. Adorava 

fazer isso", diz o equatoriano Alcides More-

no, que, junto com seu irmão, Edgar, lavaria 

a fachada do edifício Solow Tower, em Ma-

nhattan, na manhã de 7 de dezembro de 

2007. 

Foto: Arquivo Pessoal 

 
 

Até hoje não se sabe ao certo como Alcides 

sobreviveu a uma queda de uma altura tão 

grande 
 

     Momentos após eles chegarem ao terraço 

do arranha-céu, algo saiu errado. Após subi-

rem na plataforma suspensa usada na limpe-

za, os cabos "saíram do eixo de sustentação", 

segundo o Departamento de Trabalho dos 

Estados Unidos. 

     O primeiro lado a se desprender foi o es-

querdo, onde estava Edgar. Ele caiu 144 me-

tros, a uma velocidade de quase 200 km/h. O 

lado onde estava Alcides se soltou pouco 

depois, e ele também despencou indo parar 

no beco, 47 andares abaixo. 

     Ao chegarem, bombeiros e paramédicos 

encontraram uma cena terrível. Edgar havia 

caído sobre uma cerca de madeira, que cor-

tou seu corpo ao meio. Não havia mais o que 

fazer por ele. 

     Mas viram Alcides caído em meio a uma 

pilha de metais retorcidos, ainda agarrado 

aos controles da plataforma e respirando. Ele 

ainda tentou se levantar, sem sucesso. 

             Pesquisa com trabalhadores da saú-

de no Estado de São Paulo indica que 59,7% 

dos médicos e 54,7% dos profissionais de 

enfermagem sofreram, por mais de uma vez, 

situações de violência no trabalho. Foram 

entrevistadas 5.658 pessoas entre os meses 

de janeiro e fevereiro deste ano. O levanta-

mento divulgado dia 15/03, foi feito pelos 

Conselhos Regional de Enfermagem de São 

Paulo (Coren) e pelo Regional de Medicina 

de São Paulo (Cremesp). 

     A maioria das pessoas agredidas (74,2%, 

dos médicos; e 64,9% dos profissionais de 
 

 
 

Arquivo pessoal 

 

Os dois irmãos foram juntos para os Estados 

Unidos em busca de trabalho 
 

     Os bombeiros o moveram com cuidado, 

como "se fosse um ovo frágil", pois qualquer 

passo em falso poderia matá-lo, e o levaram 

ao hospital, onde ele foi colocado em coma. 

     Alcides tinha lesões no cérebro, coluna, 

tórax e abdômen. Suas costelas, braço direi-

to e ambas as pernas estavam quebrados. Ele 

passou por várias cirurgias, teve um catéter 

inserido na cabeça para reduzir o inchaço ce-

rebral e recebeu mais de 13 litros de sangue 

em transfusões. 
 

 
 

     "É um milagre", disse então Herbert Par-

des, então presidente do Hospital Presbite-

riano de Nova York, onde Alcides foi atendi-

do. 

     'Intervenção divina' 

     Glenn Asaeda, do Departamento de Bom-

beiros da cidade, disse acreditar ter havido 

uma "intervenção divina". Alcides acordou 

três semanas depois, no dia de Natal, sem 

lembrar-se do que havia ocorrido. "Estava 

tudo embaralhado na cabeça", conta ele. 

     Alcides não sabia o que tinha acontecido 

com  seu irmão.  "Cheguei à  conclusão que 

Violência no trabalho atinge quase 60% dos médicos em SP 

enfermagem) não apresentou denúncia. Entre 

os profissionais de enfermagem que registra-

ram queixa, no entanto, 82,6% dos casos fi-

caram sem solução. Apenas 17,4% das ocor-

rências foi resolvida. A pesquisa revela que 

87,8% dos médicos não recebe orientações 

no local de trabalho sobre violências sofridas 

no exercício da profissão. 

     Para os médicos, o descrédito de que o 

caso fosse levado adiante pelas autoridades 

foi o principal motivo (37,8%) para não levar 

adiante a denúncia. Para os trabalhadores li-

gados ao Coren, 30,5% responderam que o 
 

 
 

Edgar tinha morrido, porque olhei em volta e 

só vi minha mulher." 

     Os dois haviam se mudado para os Esta-

dos Unidos nos anos 1990 em busca de tra-

balho. "Perdê-lo foi horrível. Morávamos em 

Nova Jersey e estávamos sempre juntos. Ele 

trabalhava comigo e morreu trabalhando co-

migo." 

     Alcides diz ficado muito triste por cerca 

de três anos. "Foi o tempo que levei para me 

recuperar e aceitar sua morte. Foi como per-

der um filho, porque ele era mais novo do 

que eu." 
 

 
 

     Até hoje se especula como Alcides não 

morreu. Teria a plataforma absorvido a maior 

parte do impacto? Ou batido na fachada do 

edifício, o que teria desacelerado a queda? 

     Uma investigação identificou que a plata-

forma não havia recebido a manutenção ade-

quada e que os cabos motorizados não esta-

vam presos corretamente ao topo do prédio. 

Google 

 

Alcides caiu 144 metros, do topo de um ar-

ranha-céu de Nova York 
 

     Depois da queda, foram encontrados no 

terraço um balde com água quente e sabão 

além de coletes e cabos de segurança, que 

deveriam estar sendo usados pelos irmãos. 

Mesmo que tenham subido na plataforma 

sem isso, não foi provado que haviam se re-

cusado a usá-los. 

     Como o material de limpeza também não 

tinha sido levado a bordo, concluiu-se que 

poderiam ter a intenção de voltar para pegar 

isso e colocar os equipamentos de seguran-

ça antes de começar a trabalhar. 

fato de não existir políticas de proteção às ví-

timas desencoraja o registro da denúncia. 

Dos que denunciaram, 83,1% o fizeram para 

a chefia imediata e 16,9% por meio de Bo-

letim de Ocorrência. 

     Tipos de violência 

     A maior parte das ocorrências foram re-

gistradas no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Entre os médicos, as unidades públicas so-

maram 59,1% dos casos, em seguida estão 

os convênios (28,4%). Na área de enfer- 
magem, 57,7% dos casos ocorrem no SUS e 

26,3% na rede particular. Neste item, o en-

trevistado poderia indicar mais de uma res-

posta. O tipo de violência mais frequente é a 

Foto: Tomaz Silva/ Agência Brasil 

 
 

A maior parte das ocorrências foram registradas no Sistema Único de Saúde (SUS). 

O limpador de janelas que caiu 47 andares e sobreviveu para contar a história 
Estamos compartilhando essa matéria e questionando os profissionais da SST: Como estão sendo desenvolvidos os cursos de Segurança de Trabalho em Altura no Brasil? 

     Vida nova 

     Alcides foi indenizado e mudou-se com 

sua família para Phoenix, no Estado do Ari-

zona, onde o clima quente faz bem a sua saú-

de. Hoje, aos 46 anos, diz que limparia jane-

las de novo se pudesse, mas não trabalha por 

razões médicas. 

     "Tenho cicatrizes pelo corpo e, por causa 

da coluna não posso correr, só caminhar. 

Quando pergunto alguma coisa, não termino 

a frase. Há outras coisas que não faço bem. 

Deve ser consequência do acidente", afirma. 

Arquivo pessoal 

 
 

Até hoje não se sabe ao certo como Alcides 

(dir.) sobreviveu à queda 
 

     "Não sou como antes, mas agradeço a 

Deus por ainda andar. Isso é incrível." 

     Sua vida mudou de outras formas. "Costu-

mava pensar só em mim. Sustentava minha 

família e achava que era suficiente. Então, 

percebi o quão importante minha mulher e 

meus filhos eram para mim." 

     No ano passado, ele tornou-se pai pela 

quarta vez. E fica radiante ao falar de seu filho 

de oito meses de idade. "Fico me pergun-

tando por que sobrevivi. Tenho um novo bebê 

- deve ser a razão: criar essa criança e contar 

a ele minha história." 

 

Compartilhamos com Terra Mundo 

 

Os profissionais que ministram os cursos de 

segurança em trabalho em altura estão 

realmente capacitando os trabalhadores? 

Faça uma avaliação em sua empresa. 

Porque esses acidentes de queda 

continuam? 

verbal, cerca de 50%. A psicológica foi citada 

por 38% dos médicos e 36,6% dos profis-

sionais de enfermagem. 

     Em relação a quem praticou o ato violen-

to, os familiares e acompanhantes aparecem 

em 42,5% dos casos ligados aos médicos e 

33,3% entre os profissionais de enferma-

gem. O percentual de pacientes que agiram de 

forma violenta é 38,9% em relação ao 

Cremesp e 33,2% em relação do Coren. En-

tre os profissionais de enfermagem, o per-

centual de violência praticada pela chefia 

imediata alcançou 20,2% dos casos. Entre os 

médicos, a mesma categoria somou 11,7%. 

Compartilhamos com TERRA 

  

http://www.norminha.net.br/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
https://noticias.terra.com.br/mundo/o-limpador-de-janelas-que-caiu-47-andares-e-sobreviveu-para-contar-a-historia,268b75c51f8eff7527b349742b44ad40wgmwh29j.html
https://noticias.terra.com.br/brasil/violencia-no-trabalho-atinge-quase-60-dos-medicos-em-sao-paulo,1a38992ba399a5b4171ee438fb2a1e5fi6n4n2o6.html
http://www.tstonline.com.br/curso-auditor-interno-esocial-araçatuba?tracking=5878b44f50060
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/CursoNR-12_40Horas_ProgramaApresentao.pdf
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     A programação de palestras durante a se-

mana abordou os seguintes temas: 

     - Segunda-feira: Palestra Show e Sorteio 

de Brindes. 

     - Terça-feira: Conscientização: Ergono-

mia / DST / AIDS. 

     - Quarta-feira: Conscientização: DST / 

AIDS e Cuidado com as Mãos. 
 

 
 

 

 
 

     O evento foi rico de informações e alegria também teve espaço com apresentações das 

palestras shows e sorteio de muitos brindes. 
 

 

               A união de vontade de aprender 

com a solidariedade da turma do curso Téc-

nico em Design de Interiores, do Senac Ara-

çatuba (SP), deu origem a um projeto que 

visa restaurar um espaço onde funciona o 

brechó do Abrigo Ismael. 

     De acordo com a docente Edna Dias, co-

ordenadora da ação, o projeto está em fase 

inicial: “neste momento estamos arrecadan-

do peças de roupas usadas e enfeites em 

bom estado entre os alunos para realizar um 

brechó, no Senac. A verba obtida será desti-

nada a compra de produtos para realização 

da reforma no abrigo”, explica. 

     O Abrigo Ismael é a única instituição ex-

clusiva para mulheres em Araçatuba. A enti-

dade existe desde 1921 e, atualmente, atende 

21 idosas. Além de todo o apoio psicológico 

SINDALCO participa de encerramento da 8ª 

SIPAT/SIPATR da Usina Da Mata 
 

 
 

Célio Kiill, Vice-Presidente do SINDALCO fez o uso da palavra e parabenizou a empresa pela realização do evento. 

     - Quinta-feira: Conscientização: Queima-

duras e DST / AIDS 

     - Sexta-feira: Encerramento: 

     Palestra Show e Sorteio de Brindes.  

     A realização da SIPAT nas empresas é de 

suma importância para que haja aprendizado, 

aperfeiçoamento e troca de experiências en-

tre os participantes com o objetivo de pre-

venir, e principalmente, evitar acidentes e do-

enças do trabalho. 
 

 
 

     O eventos foi organizado pelo SESMT e 

Membros da CIPA. 

e social, o abrigo também presta assistência 

médica. 
 

 
 

     “Durante a ação, ressaltamos a importân-

cia do levantamento das necessidades dos 

clientes, tendo em vista as expectativas e dia-

gnóstico do local com suas especificidades. 

Também foi proposta aos alunos a reflexão 

do quão é relevante o profissional da área es-

tar voltado à sustentabilidade, preservando a 

natureza ao oportunizar uma nova vida às 

peças por meio da restauração de objetos 

desgastados com do tempo. É importante 

lembrar que a restauração de objetos é uma 

tendência consolidada e tem contribuído e 

muito para o crescimento deste mercado”,res 

             A Norma Regulamentadora para Tra-

balhadores da Limpeza Urbana será debatida 

em Audiência Pública no dia 4 de abril de 

2017, no auditório da Fundacentro, das 13h 

às 17h30. 

     Seu principal objetivo é envolver os cida-

dãos e promover uma discussão igualitária 

entre a sociedade que mostre a importância 

e peculiaridades da atividade desenvolvida 

com coleta e varrição de resíduos. 
 

 
 

     Coordenado por Tereza Ferreira Luiza dos 

Santos, Assessora Técnica da Diretoria Téc-

nica da entidade e Joelson Guedes, coorde-

nador do Grupo Técnico e servidor da SIT/ 

MT, a Audiência terá em seu conteúdo pro-

gramático, palestra sobre coletores de lixo,  

Alunos do Senac Araçatuba realizam projeto de design em prol do Abrigo Ismael 

Turma do curso Técnico em Design de Interiores vai restaurar espaço onde funciona o brechó que auxilia a angariar recursos financeiros para a manutenção do abrigo 

salta a docente. 

     O curso Técnico em Design de Interiores 

prepara o aluno para elaborar e executar pro-

jetos para espaços residenciais, comerciais e 

promocionais, considerando as necessida-

des e especificidades do cliente na criação de 

ambientes funcionais, agradáveis e voltados 

para o bem-estar e a qualidade de vida. Para 

os interessados, o Senac Araçatuba está o-

fertando uma nova turma para o curso Téc-

nico em Design de Interiores, com início pre-

visto para o dia dois de maio. Os interessa-

dos podem se inscrever pelo Portal Senac 

www.sp.senac.br/aracatuba ou diretamente 

na unidade, na Avenida João Arruda Brasil, 

500. Mais informações pelo telefone (18) 

3117-1000. 

     30% de desconto: 

 

NR da Limpeza Urbana 

Audiência Pública será realizada 

na Fundacentro em SP 

 

 

apresentação da Norma Regulamentadora 

proposta e abertura de inscrições para con-

tribuições à Norma. 

     Estarão presentes na abertura solene, o 

Presidente da Fundacentro, Paulo Arsego, a 

coordenadora de Normatização e Registro / 

Coordenação-Geral de Normatização e Pro-

gramas – CGNOR/ DSST/ SIT/MTb, Carolina 

Silva Melo Araujo Cunha, o Diretor Técnico 

da Fundacentro, Robson Spinelli Gomes, um 

representante do Ministério Público do Tra-

balho (a ser confirmado), Washington Apare-

cido dos Santos (Maradona), coordenador da 

bancada dos trabalhadores na CTPP e As-

sessor da Presidência da Fundacentro e Mag-

nus Ribas Apostólico, coordenador da banca-

da dos empregadores na CTPP e represen-

tante da Confederação Nacional das Institui-

ções Financeiras – CNF. 

     Inscreva-se e participe: 

http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-

eventos/detalhe-do-evento/2017/3/audiencia-publica-

sobre-norma-regulamentadora-para-os-trabalhadores-

da-limpenza-urbana  

     O Senac São Paulo oferece 30% de des-

conto em todos os seus cursos livres, de idi-

omas e técnicos presenciais que iniciam as 

aulas em janeiro de 2017 – para cursos ofere-

cidos nos períodos da manhã e da tarde, no 

litoral e no interior, o desconto pode chegar a 

40%. 

     São diversas opções de cursos nas áreas 

de arquitetura e urbanismo; beleza e estética; 

certificações em tecnologia; comunicação e 

artes; design; educação; eventos e lazer; gas-

tronomia; gestão e negócios; gestão executi-

va; hotelaria e turismo; idiomas; limpeza, 

conservação e zeladoria; moda; saúde e bem-

estar; e tecnologia da informação. 

Senac Araçatuba 

Avenida João Arruda Brasil, 500 – São Joaquim 

Telefone: (18) 3117-1000 

www.sp.senac.br/aracatuba  

                A Usina Da Mata de Valparaíso 

(SP) realizou de 06 a 10 de março de 2017 a 

sua 8ª SIPAT/SIPATR (Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes de Trabalho / Sema-

na Interna de Prevenção de Acidentes de Tra-

balho Rural). 

     O evento aconteceu todos os dias na pró-

pria unidade com várias palestras, tendas e 

demais eventos.  

     O SINDALCO, que sempre apoia esse tipo 

de evento, esteve presente no encerramento 

que aconteceu hoje (dia 10/03), através do 

vice-presidente Célio Donizeti Kiill e do 

diretor Gerson Luis Fenerick. 

     Célio Kiill fez o uso da palavra e para-

benizou a empresa pela realização do evento. 

“Parabenizamos todos os integrantes da Cipa 

e do Sesmt, que juntos realizaram esse e-

vento de suma importância. Aos participan-

tes pedimos que aproveitem ao máximo tudo 

que foi aprendido durante essa semana den-

tro do seu ambiente de trabalho, sempre com 

o objetivo de eliminar e reduzir os acidentes 

e doenças do trabalho”. 

 Clique sobre a publicidade, 

obtenha mais informações e faça a sua 

inscrição agora mesmo! 
 

 
 

Clique sobre a publicidade, obtenha mais 

informações e faça a sua inscrição agora 

mesmo! 
 

 

http://www.norminha.net.br/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
http://www.sp.senac.br/aracatuba
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/detalhe-do-evento/2017/3/audiencia-publica-sobre-norma-regulamentadora-para-os-trabalhadores-da-limpenza-urbana
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/detalhe-do-evento/2017/3/audiencia-publica-sobre-norma-regulamentadora-para-os-trabalhadores-da-limpenza-urbana
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/detalhe-do-evento/2017/3/audiencia-publica-sobre-norma-regulamentadora-para-os-trabalhadores-da-limpenza-urbana
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/detalhe-do-evento/2017/3/audiencia-publica-sobre-norma-regulamentadora-para-os-trabalhadores-da-limpenza-urbana
http://www.sp.senac.br/aracatuba
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/CursoNR-12_40Horas_ProgramaApresentao.pdf
http://www.tstonline.com.br/curso-auditor-interno-esocial-araçatuba?tracking=5878b44f50060
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Você dá carona? 

 
 

               O transporte de cortesia, mais co-

nhecido por carona, é um fato social que faz 

parte do nosso dia a dia. Quem nunca pegou 

ou deu carona a alguém, não é mesmo? 

     O que poucos sabem é que dar carona po-

de implicar em assunção de responsabili-

dade. Isso mesmo! Quando você dá carona a 

uma pessoa, você pode ser responsabilizado 

por qualquer dano que ela venha a sofrer, is-

so porque a Súmula 145 do Superior Tri-

bunal de Justiça estabelece o seguinte: 

     “No transporte desinteressado, de sim-

ples cortesia, o transportador só será civil-

mente responsável por danos causados ao 

transportado quando incorrer em dolo ou 

culpa grave”. 

     Assim sendo, se por dolo ou culpa grave 

do condutor do veículo, algo acontecer com 

a pessoa que pegou carona, o condutor po-

derá ser responsabilizado pelos danos sofri-

dos. 

     É claro que você não precisa deixar de dar 

carona a partir de agora, pois uma caroninha 

às vezes quebra um galhão. Basta adotar to-

dos os cuidados necessários, nunca esque-

cer do cinto de segurança e, acima de tudo, 

pedir sempre a proteção de Deus. 

 

Compartilhamos com 

Carlos Henrique Rodrigues Nascimento 

Advogado e consultor jurídico 

Carteiro tem reconhecido direito a acumulação de adicionais de 

distribuição e de periculosidade 

                A Sexta Turma do Tribunal Supe-

rior do Trabalho negou provimento a recurso 

da Empresa Brasileira de Correios e Telégra-

fos (ECT) contra decisão que reconheceu a 

um carteiro o direito de receber cumulativa-

mente o adicional de atividade de distribui-

ção e/ou coleta (AADC), previsto em norma 

interna, e o adicional de periculosidade de-

terminado por lei para quem exerce atividade 

em motocicleta. Para a maioria dos minis-

tros, as parcelas têm fatos geradores diferen-

tes e, portanto, podem ser recebidas ao mes-

mo tempo. 
 

 
 

     O carteiro ocupa o cargo de agente de 

correios motorizado e disse que a empresa 

suspendeu o pagamento do AADC depois 

que a Lei 12.997/2014 passou a classificar 

como perigosa a atividade de trabalhador em 

motocicleta, o que permitiu o recebimento do 

adicional descrito no artigo 193, parágrafo 

1º, da CLT. 

     Os Correios recorreram ao TST após o 

juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional 

do Trabalho da 6ª Região (PE) restabelece-

rem o adicional de distribuição de 30% sobre 

o salário-base, sem prejuízo do referente à 

periculosidade. Para a empresa, os adicio-

nais teriam a idêntica natureza de permitir re-

muneração diferenciada ao empregado sujei-

to a riscos. A defesa ainda apontou norma in-

terna que prevê a supressão do AADC quan-

do a lei instituir outra parcela com igual fina-

lidade. 

     A ministra Kátia Magalhães Arruda, rela-

tora, fez distinção entre o adicional de coleta 

e o que é devido nos casos de perigo. O pri-

meiro é destinado a quem executa atividade 

postal externa de coleta ou distribuição em 

vias públicas, independentemente de estar 

exposto a condições perigosas. O outro de-

corre dos riscos acentuados pela atividade 

dos carteiros que trabalham com motocicle-

ta. De acordo com ela, há nítida diferença nas 

circunstâncias gravosas. “Portanto a percep-

ção dos dois adicionais não caracteriza o bis 

in idem” (repetição de sanção sobre um úni-

co fato), explicou. 

 
 

     Ficou vencido o ministro Aloysio Corrêa 

da Veiga, para quem o AADC compensa to-

dos os riscos a que está sujeito o empregado 

que atua em vias públicas, “não cabendo fa-

lar em pagamento de um adicional por cada 

adversidade”. No seu entendimento, não é 

possível acumular adicionais de periculosi-

dade pela exposição a mais de um agente pe-

rigoso. 

     A questão ainda é controversa no TST. Em 

sessão realizada, a Oitava Turma indeferiu a 

cumulação dos adicionais de distribuição e 

de periculosidade para um agente motoriza-

do dos Correios. De forma unânime, preva-

leceu o voto da relatora, ministra Maria Cris-

tina Peduzzi, que considerou indevido o paga 

               Jânio, Fabiano, Márcio Mariz, Os-

valdo, Onofre, Anderson Hiro, Idei, Jhonatan 

Vieira, Marlon e Vitor Viana são colegas de 

trabalho do Sr. Jeferson Peres que tem uma 

filha que nasceu prematuramente em feverei-

ro de 2017 e consequentemente apresentou 

algumas complicações de saúde. 

     No início de março, a criança teve anemia 

e precisou de sangue do banco de sangue do 

Hospital Regional de Presidente Prudente 

(SP). 

     Mediante a situação e a crise com falta de 

sangue no Banco, ocorreu a idéia da união 

dos amigos acima citados, direção da em-

presa que cedeu uma Kombi para levar os 

empregados ao hospital, bem como a ação 

dinâmica dos setores de RH e SESMT da Ar-

tabas. 

     Parabéns a todos pela ação! 

 

pagamento concomitante dos adicionais por 

possuírem igual natureza. Ela também relem-

brou o Plano de Cargos e Salários da ECT 

que suprime o AADC quando há efetivo pa-

gamento do adicional de periculosidade. 
 

 
 

Empregados da Artabas doam sangue 

para salvar filha de colega de trabalho 
 

 
 

União de colegas de trabalho, RH, SESMT da Artabas da cidade de Bastos (SP) proporciona 

doação de sangue para bebê com complicações de saúde. 

 
 

      Na foto, um dos momentos vividos pelos 

doadores, que fizeram o ato com bom humor, 

demonstrando a satisfação de colaborar, não 

só com a vida da filha do amigo, como tam-

bém de várias outras pessoas que irão utilizar 

do sangue doado. 

 

 

     Neste caso, o carteiro apresentou recurso 

de embargos para que a Subseção I Espe-

cializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do 

TST unifique a jurisprudência do Tribunal 

sobre a questão. 
 

 
 

Colaborou: Dr. Enrique Diez Parapar - Fisioterapeuta do 

Trabalho – Professor de Educação Física 

EDP Consultoria – Ergonomia e Higiene Ocupacional 

www.edpconsultoria.com.br  

Juiz que barrou audiência porque 

lavrador usava chinelo terá de pagar 

R$ 12 mil 
 

 
 

Em 2007, juiz se recusou a fazer o julgamento pois o autor do processo es-

tava usando chinelos. 

                Um juiz do Paraná que impediu um lavrador de participar de uma 

audiência porque usava chinelos terá de pagar R$ 12 mil à União. O valor 

se refere a indenização por danos morais que o trabalhador ganhou em ação 

contra o governo federal. 

     O caso que envolveu o juiz Bento Luiz de Azambuja Moreira e o lavrador 

Joanir Pereira em Cascavel (PR) teve repercussão nacional em 2007. À 

época, Moreira era encarregado de julgar um processo trabalhista cujo autor 

era o agricultor, na 3ª Vara do Trabalho da cidade paranaense. O magistrado 

se recusou a prosseguir com a audiência sob o argumento de que o uso do 

calçado "atentaria contra a dignidade do Judiciário". 

     Em decisão de dezembro de 2016, a Justiça Federal condenou Moreira a 

ressarcir a AGU (Advocacia-Geral da União) por reconhecer que o funcio-

nário público agiu "com culpa grave" e "de forma imprudente" no caso do 

lavrador. Joanir recebeu uma indenização de R$ 10 mil da União em 2013. 

O valor agora cobrado pela AGU sofreu correção monetária. 

     "Penso que o réu agiu com culpa grave, de forma imprudente, (...) porque 

se trata de um juiz do trabalho que exercia suas funções em região com 

grande quantidade de trabalhadores rurais", diz a sentença do juiz Alexandre 

Moreira Gauté, da 1ª Vara Federal de Paranaguá (PR). 

     Segundo o juiz Gauté, a conduta de Moreira "abalou a moral" de Pereira. 

"Trabalhador rural, pessoa de poucos recursos financeiros, que não foi à 

audiência usando sapatos porque sequer tinha esse tipo de calçado, não 

porque quisesse ofender a dignidade do Poder Judiciário". 

     Na sentença em favor da União, o juiz que julgou o caso destaca não ter 

encontrado documento que pudesse inocentar a atitude do colega ma-

gistrado. "Nem mesmo as portarias e atas apresentadas aqui pelo réu têm o 

condão de afastar a culpa de sua conduta." O magistrado afirma que os 

documentos apenas condenavam o uso de bermudas e regatas no ambiente 

jurídico. 

     "Era natural (previsível) que o sr. Joanir viesse a se sentir moralmente 

ofendido, como acabou ocorrendo, quando soubesse [por seu advogado] 

que a audiência não foi realizada porque ele estava calçando chinelos, a 

despeito de estar vestido com calça comprida e camisa social", diz o juiz em 

trecho da sentença. Compartilhamos com UOL 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Entre em contato: 

phdtreinamentos@phdtreinamentos.com.br 

 
 
 

Anuncie sua empresa aqui na Norminha 

Um valor justo e sua empresa será levada nas mãos de 

mais de 2,5 milhões de profissionais de todo o Brasil. 

contato@norminha.net.br 

http://www.norminha.net.br/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
http://www.psicologacarlalima.com.br/
http://www.equipeni.com.br/
http://www.edpconsultoria.com.br/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
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PRECISO TOLERAR O OUTRO? 

     Popularmente chamada de “mania”, com-

portamentos assim funcionam como um ri-

tual de organização ou proteção frente ao no-

vo... Por exemplo, ao se fazer as coisas da 

mesma maneira as pessoas se colocam nu-

ma posição confortável, previsível, e, por-

tanto aparentemente segura. Isso vale para 

diversas questões como virar as toalhas do-

bradas todas para o mesmo lado ao organizar 

o armário, ou ainda, alinhar milimétrica-

mente documentos em uma mesa de trabalho 

para facilitar a gestão das tarefas. Ao que pa-

rece quando se segue um “padrão” a inten-

ção é de se manter um grau de ordem e o 

conforto. Mas será mesmo que isso vale para 

todos igualmente?  

     Isso vale pra quem considera tal padrão 

como correto, por outro lado, a quem con-

sidere essa organização/mania desnecessá-

ria e talvez se sinta mais seguro não se-

guindo padrão nenhum, ou fazendo da sua 

desorganização o seu padrão. É! E pode ser 

esse o começo de muitos conflitos entre as 

pessoas que convivem, pois sempre há quem 

pense e haja de maneira diferente. Há pes-

soas, por exemplo, que sofrem de TOC 

(Transtorno Obsessivo Compulsivo), mas 

esse não é o tema da coluna de hoje, se bem 

que podemos falar disso noutra ocasião. A-

qui o foco são as manias que todos temos, 

mas que ainda não interferem danosamente 

na vida social e não são repetições diárias e 

prolongadas que geram sofrimento no indi-

víduo, portanto não se enquadram como 

TOC. São aquelas pequenas manias que no 

máximo geram conflitos com o modo de ser 

do outro, na vida pessoal e/ou profissional.  

     Já deve ter ouvido/vivenciado sobre a-

quelas manias como a dos que apertam tubo 

do creme dental ao meio, dos que deixam a 

cama desarrumada por argumentar que nela 

dormirão novamente, ou ainda dos que no 

ambiente de trabalho não gostam de ar con-

dicionado e, portanto todos os colegas do 

escritório ficarão sentindo calor... Pois é, es- 

                Um motorista buscou na Justiça 

do Trabalho indenização por danos morais a-

legando que teve sua intimidade e privacida-

de violadas pela empregadora, uma empresa 

transportadora. 

     Isso porque a empresa, visando aplicar 

punições que resultassem em justa causa, 

teria instalado, de forma camuflada, um apa-

relho de escuta no caminhão em que traba-

lhava, sem seu consentimento ou ciência. 

     Ao descobrir e comunicar o fato à empre-

gadora, esta optou por dispensá-lo. 

     Na versão da empresa, a instalação do a-

parelho de segurança sequer teria sido feita 

no caminhão em que trabalhava esse moto-

rista, mas somente no caminhão de outro 

empregado de nome Geraldo. 

     E, ao analisar a prova, o juiz da 1ª Vara do 

Trabalho de Sete Lagoas, Paulo Eduardo 

Queiroz Gonçalves, entendeu que a razão es-

tava com a empresa, concluindo que o tra-

balhador alterou flagrantemente a verdade 

dos fatos. 

     O magistrado se convenceu de que o e-

quipamento foi descoberto pelo motorista 

Geraldo, em data próxima à sua saída da em-

presa (aproximadamente um mês antes),sen- 

sas “coisinhas” podem gerar conflitos e pre-

judicar o clima entre as pessoas levando 

equipes à perda de desempenho e até a cisão. 

E como a Psicologia pode ajudar? 

     Tolerância, compreensão, paciência e 

respeito são algumas características neces-

sárias para que a convivência entre as pes-

soas não se torne um pesadelo. Opiniões o-

postas, manias e diferentes maneiras de lidar 

com as situações fazem parte da diversidade 

dos indivíduos e sempre existirão! Se não 

houver tolerância e compreensão frente ao 

diferente, as pessoas cada vez mais estarão 

distantes umas das outras por desprivile-

giarem a convivência, item importantíssimo 

para o desenvolvimento saudável de uma so-

ciedade. Portanto, essas situações exigem 

boa comunicação entre os membros e bom 

senso para saber a hora adequada de nego-

ciar sobre as diferenças de cada um. Já bus-

cou quando incomodado pela mania de al-

guém, entender a razão da pessoa querer agir 

de tal forma e a partir daí negociar educa-

damente sobre o assunto? Ás vezes, apresen-

tar ao outro um novo olhar sobre a questão é 

suficiente para começar a mudar os tais “pa-

drões” outrora estabelecidos. Cada um com 

sua mania e todos buscando o melhor em 

grupo! 

Um abraço querido leitor 

e até semana breve! 

 

Carla Santos de 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  

Juiz condena trabalhador a pagar multa por 

litigância de má fé à empresa por flagrante 

alteração dos fatos 

do ele o trabalhador envolvido com a escuta. 

     Já o outro trabalhador, em depoimento 

prestado em outra ação, nada relatou sobre a 

escuta, e muito menos que o objetivo da em-

presa ou de seus prepostos era perseguir os 

empregados. 

     Nesse cenário, o juiz concluiu que toda a 

situação narrada pelo motorista para justifi-

car seu pedido não tinha a menor aplicação 

ao seu contrato de trabalho. 

 

     Diante disso, considerando a flagrante al-

teração dos fatos pelo motorista, o magis-

trado o condenou a pagar à empresa multa 

por litigância de má fé, arbitrada em 10% so-

bre o valor do pedido (R$30.000,00), confor-

me artigos 17 e 18 do CPC, aplicáveis subsi-

diariamente ao Processo do Trabalho. 

     Foi determinado que a multa seja deduzi-

da do valor do crédito do trabalhador reco-

nhecido judicialmente. 

     O empregado não recorreu da decisão. 

Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 

 
 

Dizer que usará forças espirituais para obrigar uma pessoa a entregar dinheiro, mesmo sem 

violência física ou outro tipo de ameaça, configura extorsão. 

               Dizer que usará forças espirituais 

para obrigar uma pessoa a entregar dinheiro, 

mesmo sem violência física ou outro tipo de 

ameaça, configura extorsão. Assim entendeu, 

por unanimidade, a 6ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça ao negar recurso de uma 

mulher condenada por estelionato. 
 

 

 
 

     De acordo com o processo, no caso, que 

aconteceu em São Paulo, a vítima contratou 

a acusada para fazer trabalhos espirituais de  

               Foi publicada no Diário Oficial a Lei 

13.419, de 13-3-2017, que altera a CLT – Con-

solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei 5.452/43, para disciplinar o rateio, 

entre empregados, da cobrança adicional sobre 

as despesas em bares, restaurantes, hotéis, 

motéis e estabelecimentos similares. 

     De acordo com as alterações previstas na 

Lei 13.419/2017, considera-se gorjeta não só a 

importância espontaneamente dada pelo cliente 

ao empregado, como também o valor cobrado 

pela empresa, como serviço ou adicional, a 

qualquer título, e destinado à distribuição aos 

empregados. 

     A gorjeta não será receita própria dos em-

pregadores, mas destina-se aos trabalhadores 

e será distribuída integralmente a eles, segundo 

critérios de custeio e rateio definidos em con-

venção ou acordo coletivo de trabalho. 

     As empresas inscritas em regime de tributa-

ção diferenciado deverão lançar as gorjetas na 

respectiva nota de consumo, facultada a reten-

ção de até 20% da arrecadação para custear 

encargos sociais, devendo o valor remanes-

cente ser vertido integralmente a favor do tra-

balhador. 

     Já as empresas não inscritas em regimes de 

tributação diferenciado deverão reter até 33% 

da arrecadação correspondente e, da mesma 

forma, repassar o restante para os trabalhado-

res. 

    As empresas deverão ainda anotar na Car-

teira de Trabalho e no contracheque dos empre-

gados o salário fixo e o percentual percebido a 

título de gorjetas. 

     Cessada pela empresa a cobrança da gor-

jeta, desde que cobrada por mais de 12 meses, 

essa se incorporará ao salário do empregado, 

tendo como base a média dos últimos 12 me-

ses, salvo o estabelecido em convenção ou a-

cordo coletivo de trabalho. 

     Para acompanhar e fiscalizar a cobrança e a 

distribuição da gorjeta, nas empresas com mais 

de 60 empregados, será constituída comissão 

de empregados eleitos em assembleia geral 

convocada para esse fim pelo sindicato laboral. 

Nas demais empresas, será constituída comis- 
são intersindical para esse fim. 

 

 

 

cura. A ré teria induzido a vítima a erro e, por 

meio de atos de curandeirismo, obtido vanta-

gens financeiras de mais de R$ 15 mil. 

     Tempos depois, quando a vítima se recu-

sou a dar mais dinheiro, a mulher teria come-

çado a ameaçá-la. Consta na denúncia que a 

acusada pediu R$ 32 mil para desfazer “al-

guma coisa enterrada no cemitério” contra 

seus filhos. A ré foi condenada a seis anos e 

24 dias de prisão em regime semiaberto. 
 

 
 

     No STJ, sua defesa pediu a absolvição ou 

a desclassificação das condutas para o crime 

de curandeirismo, ou ainda a redução da pe-

na e a mudança do regime prisional. Segun- 

 

     Se for comprovado o descumprimento das 

regras para retenção de valores para em-cargos 

sociais e repasse da gorjeta, o empregador pa-

gará ao trabalhador prejudicado, a título de 

multa, o valor correspondente a 1/30 da média 

da gorjeta por dia de atraso. A multa será limi-

tada ao piso da categoria, assegurados o con-

traditório e a ampla defesa. 

     Esse limite do piso da categoria será multi-

plicado por 3 caso o empregador seja reinci-

dente, assim considerado aquele que, durante 

o período de 12 meses, descumprir as regras 

de rateio da gorjeta por mais de 60 dias. 

Fonte: Equipe Técnica COAD 

Ameaçar com macumba é crime, você sabia? 

do seu advogado, não houve grave ameaça ou 

uso de violência que caracterizasse o crime 

de extorsão. 

     Disse a defesa que tudo não teria passado 

de algo fantasioso, sem implicar mal grave 

“apto a intimidar o homem médio”. Para o re-

lator do caso, ministro Rogerio Schietti Cruz, 

no entanto, os fatos narrados no acórdão são 

suficientes para configurar o crime do artigo 

158 do Código Penal. 
 

 
 

          “A ameaça de mal espiritual, em razão 

da garantia de liberdade religiosa, não pode 

ser considerada inidônea ou inacreditável. 

Para a vítima e boa parte do povo brasileiro, 

existe a crença na existência de forças sobre-

naturais, manifestada em doutrinas e rituais 

próprios, não havendo falar que são fantasio-

sas e que nenhuma força possuem para cons-

tranger o homem médio. Os meios emprega-

dos foram idôneos, tanto que ensejaram a in-

timidação da vítima, a consumação e o exau-

rimento da extorsão”, disse o ministro. 
 

 
 

     Curandeirismo 

     Em relação à desclassificação das condu-

tas para o crime de curandeirismo, previsto 

no artigo 284 do Código Penal, o ministro 

destacou o entendimento do Tribunal de Jus-

tiça de São Paulo de que a intenção da acu-

sada era, na verdade, enganar a vítima e não 

curá-la de alguma doença. 

     “No curandeirismo, o agente acredita que, 

com suas fórmulas, poderá resolver problema 

de saúde da vítima, finalidade não eviden-

ciada na hipótese, em que ficou comprovado, 

no decorrer da instrução, o objetivo da re-

corrente de obter vantagem ilícita, de lesar o 

patrimônio da vítima, ganância não interrom-

pida nem sequer mediante requerimento ex-

presso de interrupção das atividades”, expli-

cou Schietti. 

     O redimensionamento da pena também foi 

negado pelo relator. Schietti entendeu acerta-

da a decisão do tribunal paulista de consi-

derar na dosimetria da pena a exploração da 

fragilidade da vítima e os prejuízos psicoló-

gicos causados. Foi determinada, ainda, a 

execução imediata da pena, por aplicação do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal 

de que seu cumprimento pode se dar após a 

condenação na segunda instância. 

 

Compartilhamos com: Marcelo Romeiro de Carvalho 

Caminha - Especialista em Direito do Trabalho 

 

Nova regra disciplina rateio de 

gorjetas entre os empregados 

http://www.norminha.net.br/
mailto:carla.psicologia@hotmail.com
mailto:contato@carlapalestras.com.br
http://www.carlapalestras.com.br/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
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Afinal, o que é o salário? Você conhece as regras 

de proteção ao salário? 

               Salário é a contraprestação paga, 

somente pelo empregador, em virtude do 

serviço prestado. O salário é uma espécie de 

remuneração, sendo esta, portanto, seu gê-

nero. 

     Vale dizer que remuneração é o conjunto 

de prestações recebidas habitualmente pelo 

empregado, pela prestação de serviços, seja 

em dinheiro ou em utilidades, provenientes 

do empregador ou de terceiros. Mas, decor-

rentes do contrato de trabalho, de modo a sa-

tisfazer necessidades básicas do empregado 

e de sua família. 

     Desta feita, a remuneração é decorrente 

do contrato de trabalho e não meramente da 

efetiva prestação de serviço, uma vez que a 

jornada de trabalho engloba os descansos 

remunerados e os tempos à disposição do 

empregador. 

     São características da remuneração: i) ter 

habitualidade e frequência; ii) ser paga em 

dinheiro ou em utilidades (como moradia e 

alimentação); iii) ser paga pelo empregador 

ou por terceiros (como a gorjeta); iv. Ser pa-

ga pela prestação de serviço e pelo tempo à 

disposição do empregador. 
 

 
 

     Quanto à última característica, importa 

destacar a diferenciação entre o dinheiro ou 

bem entregue ao empregado “para a presta-

ção de serviço” e “pela prestação de serviço”. 

     O primeiro (para a prestação de serviço) 

consiste em dinheiro ou utilidades para via-

bilizar a prestação de serviço, são instrumen-

tos de trabalho, enquanto o segundo (pela 

prestação de serviço) constitui dinheiro ou 

utilidades em decorrência da prestação de 

serviço: é contraprestação/benefício que 

constitui a remuneração. 

ANAMT divulga 

primeira 

Recomendação de 

2017 
 

             A ANAMT divulgou a Recomendação 

ANAMT nº 01/2017, que aborda a Comuni-

cação de Acidente de Trabalho conforme a 

Lei nº 8.213/1991 e sobre a Notificação 

Compulsória em Unidades Sentinelas con-

forme as Portarias MS nº 204 e 205, ambas 

de fevereiro de 2016. O texto pode ser visua-

lizado aqui. As demais Diretrizes e Recomen-

dações da ANAMT estão disponíveis neste 

link. 

Fonte: ANAMT 

 
 

 

Entenda o salário, a remuneração e suas proteções legais. 

     São elementos da remuneração: 

     I. Habitualidade: os pagamentos feitos de 

maneira eventual, em regra, não têm caráter 

de salário ou remuneração. Em contrapartida, 

até mesmo uma parcela que nasça de um me-

ro ato de liberalidade do empregador (como 

uma gratificação ao fim do ano), se esta ga-

nhar caráter habitual, passará a ser conside-

rada parte da remuneração. 
 

 
 

     II. Periodicidade: a parte fixa do salário 

(montante fixo pactuado no contrato de tra-

balho) não pode ultrapassar a periodicidade, 

para pagamento, de 30 dias. Já as comis-

sões, porcentagens e gratificações não têm 

limite estipulado para pagamento. 

     III. Quantificação: a contraprestação deve 

ser ter valor determinado ou determinável. 

     Destarte, é, expressamente, vedado o as-

lário complessivo, ou seja: não pode o em-

pregador juntar todos os benefícios do tra-

balhador em um único holerite, pois todos os 

valores, componentes da remuneração, de-

vem ser demonstrados de forma detalhada. 

     IV. Essencialidade: a remuneração é es-

sencial ao contrato de trabalho, sendo a prin-

cipal contraprestação devida pelo emprega-

dor. 

     V. Reciprocidade: a contraprestação deve 

condizer com o serviço prestado pelo empre-

gado. 

     De tal modo a gorjeta, o vale transporte, o 

vale refeição e a guelta fazem parte da remu-

neração, devendo ser calculados no cômputo 

dos direitos do trabalhador. Mas, para ser 

considerada remuneração deve haver a ex-

pectativa de recebimento, gerada pela habi-

tualidade do pagamento. 

   Uma vez fazendo parte da remuneração, in- 

 

 

  

 

cidirá sobre seu valor todas as obrigações da 

relação trabalhista, gerando direitos ao em-

pregado como inclusão no cálculo das férias, 

décimo terceiro e FGTS. 

     Vale lembrar que as comissões, porcen-

tagens e gratificações somadas ao montante 

fixo pactuado no contrato de trabalho confi-

guram salário. 

     Especificamente quanto ao salário, por 

fim, importa discorrer sobre as regras de pro-

teção ao salário. 
 

 
 

     Vejamos: 

     I. Proteção do salário em face do empre-

gador: 

     a) o salário deve ser pago diretamente ao 

empregado. 

     b) a comprovação do pagamento do sa-

lário deve ser feita mediante recibo. 

     c) o pagamento do salário deve ser feito 

em moeda corrente nacional. 

     d) o salário é irredutível (irredutibilidade 

do salário), bem como o percentual da co-

missão pactuado. 

     e) o pagamento do salário deve respeitar 

a periodicidade pactuada (periodicidade do 

pagamento do salário). 

     f) o salário é intangível (intangibilidade do 

salário); ou seja: o salário não pode sofrer 

descontos aleatórios, somente aqueles pre-

vistos em lei e dos eventuais danos que o 

trabalhador venha a causar culposamente ao 

empregador, quando tal hipótese estiver re-

grada no contrato de trabalho. 

     II. Proteção do salário em face dos cre-

dores do empregado: 

     Impenhorabilidade do salário, isto é: o sa-

lário, em regra, é impenhorável, salvo nas 

hipóteses de pagamento de pensão alimentí-

cia e dos valores superiores a 50 salários mí-

nimos. 

     III. Proteção do salário em face dos cre-

dores do empregador: 

     O salário é um crédito privilegiado. Logo, 

o empregador deve saldar primeiro as obri-

gações trabalhistas. 

     Mas, no caso de falência, o crédito ori-

undo do salário só é privilegiado até 150 sa-

lários mínimos por empregado, o excedente 

torna-se crédito quirografário. Já, no caso de 

recuperação judicial, não há tal limite sala-

rial. 

     IV. Proteção do salário em face da família 

do empregado: 

     O salário não pode ser pago a um familiar, 

apenas ao próprio empregado. 

     Essas foram alguns importantes aponta-

mentos acerca do salário como espécie da 

remuneração e sua proteção legal. 

 

Compartilhamos com EBRADI 

Escola Brasileira de Direito - www.ebradi.com.br  

 

 

 

               Em tempos de reforma trabalhista, há 

um chavão que costuma ecoar pelas redes so-

ciais: "somos contra retrocessos", "nem um di-

reito social a menos". 

     O discurso expõe a ideia simplista de que 

um direito representa tão somente algo bom a 

seu titular, o que não é verdade. 

     Há muitos anos, o Brasil é o país número 1 

em encargos trabalhistas, algo que não reflete 

na renda dos assalariados. 

     A correlação entre direito e dever é lógica: 

se alguém tem o direito a algo, podendo sub-

meter um terceiro a fazê-lo, é evidente que dis-

so decorre um dever, ao menos, de tolerância, 

ou, in casu, de dar ou fazer. 

     Há, na legislação trabalhista, uma série de 

supostos direitos que não beneficiam em nada 

seu titular, como as restrições de peso às mu-

lheres: ainda que o porte físico de algumas seja 

até superior ao dos homens, é evidente que, 

nesse caso, o empregador deixará de empregá-

las. 

     O FGTS, por exemplo, é o pior investimento 

financeiro existente no Brasil; rende menos que 

a poupança (a qual já tem um rendimento 

econômico considerado pífio). 

     Ainda sim, é difícil se desvincular da ideia 

de que algo intitulado como "direito" pode não 

ser tão bom assim. 

        E todos esses direitos pagos ao empre-

gado são computados no custo total das con 
tratações. Logo, se a média salarial no Brasil é 

baixa, muito se deve ao excesso de burocracia 

e direitos trabalhistas existentes. 

 
 

Riscos Ergonômicos no eSocial 
Atualização dos leiautes do eSocial com os riscos ergômicos que deverão ser inseridos. 

 

 

Datas previstas para o início da obrigatoriedade do eSocial: 

1º de janeiro de 2018: Empregadores e contribuintes com faturamento no ano de 2016 acima 

de R$ 78.000.000,00 

1º de julho de 2018: Demais empregadores e contribuintes. 

 

Fonte: Resolução nº 2de 30 de agosto de 2016 

(Publicado na revista Proteção, nº 303, março 2017, página 40) 

Colaborou: 

Dr. Enrique Diez Parapar 

Fisioterapeuta do Trabalho – Professor de Educação Física 

EDP Consultoria – Ergonomia e Higiene Ocupacional 

www.edpconsultoria.com.br  

enrique.parapar@edpconsultoria.com.br  

(11) 4255.1581 - (11) 98422.4365 
 

 

     Estima-se que o empregador gasta com o 

empregado quase o dobro do que ele recebe; 

para onde vai esse dinheiro? Contribuição pre-

videnciária, FGTS, 1/3 de férias, 13º, RAT, aviso 

prévio, contribuições sociais e mais uma série 

de valores que, evidentemente, são considera-

dos pelo contratante. 

     Imagine-se, então, se pelo menos 50% de 

tudo isso fosse destinado ao trabalhador? 

     Primeiro, seu poder aquisitivo seria supe-

rior; segundo, o empresário teria maior margem 

para expandir a atividade e contratar mais gente. 

     Não se pode resumir, ainda, a relação traba-

lhista como simples contrato firmado entre duas 

partes; o custo do trabalho reflete em toda a so-

ciedade. 

     Ao gastar mais com o empregado (o que não 

significa remunerar melhor), o custo de pro-

dução aumenta e esse valor é embutido no pro-

duto. Logo, o custo de vida sobe... É um efeito 

cascata. 

     Então, quem acaba bancando o ônus de pro-

dução é o mesmo empregado relutante em man-

ter alguns direitos trabalhistas dispensáveis. Is-

so, claro, na melhor das hipóteses, pois nem 

sempre a manutenção da atividade torna-se vi-

ável em um país com o custo benefício tão alto. 

     Assim, o poder aquisitivo do empregado se-

ria muito superior se a legislação trabalhista 

fosse flexibilizada. 

     É preciso restaurar a autonomia da vontade, 

reduzir a intervenção do Estado nas relações 

privadas e fortalecer a cadeia produtiva. 

Compartilhamos com: Hyago de Souza Otto 

Reforma trabalhista: 

O preço dos direitos sociais 

http://www.norminha.net.br/
http://www.anamt.org.br/site/upload_arquivos/recomendacoes_da_anamt_13320171038367055475.pdf
http://www.anamt.org.br/site/upload_arquivos/recomendacoes_da_anamt_13320171038367055475.pdf
http://www.anamt.org.br/site/pagina_geral.aspx?pagid=65
http://www.anamt.org.br/site/pagina_geral.aspx?pagid=65
http://www.tstonline.com.br/curso-auditor-interno-esocial-araçatuba?tracking=5878b44f50060
http://www.ebradi.com.br/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/CursoNR-12_40Horas_ProgramaApresentao.pdf
http://www.edpconsultoria.com.br/
mailto:enrique.parapar@edpconsultoria.com.br
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Após o fim da jornada normal, elas têm direito a um período de 15 minutos de descanso. 

     Direito 

     Em razão da falta de conhecimento dos 

empregadores a respeito do benefício, ações 

têm sido frequentemente impetradas na Jus-

tiça pleiteando o direito. “Não é algo que as 

empresas costumam acatar, talvez porque 

desconheçam o benefício. Porém, existem 

várias ações trabalhistas que discutem, entre 

outras coisas, o direito ao descanso entre a 

jornada normal e o início das horas extras”, 

comenta. 
 

 
 

     Segundo o advogado, a norma foi questi-

onada perante o Supremo Tribunal Federal 

(STF). Houve quem argumentasse que o di-

reito não tinha sido recepcionado pela Cons- 

tituição Federal de 1988, já que esta prevê a 

igualdade entre homens e mulheres. No en-

tanto, o STF decidiu a questão e entendeu 

que a norma continua sendo aplicável. 
 

 
 

     A explicação dada na ocasião foi de que o 

princípio da igualdade não impediria existi-

rem tratamentos diferenciados, desde que 

haja uma justificativa legítima para isso e que 

exista proporcionalidade nesse tratamento. 

     Além deste benefício, a mulher brasileira 

tem salvaguardado pelas leis trabalhistas 

uma série de direitos que visam preservar 

seus empregos durante a gestação e pós-

parto. Confira: 
 

 
 

     - Licença maternidade de 120 dias, que 

pode ser ampliada por mais 60 dias a critério 

da empresa, desde que essa faça parte do 

programa Empresa Cidadã; 

     - Direito a dois descansos diários de 30 

minutos para amamentação até a criança 

completar 6 meses de vida; 

     - Duas semanas de repouso no caso de 

aborto natural; 

     - Estabilidade no emprego na confirma-

ção da gravidez até 5 meses após o parto; 

     - Dispensa para pelo menos seis con-

sultas médicas e exames complementares no 

período de gestação. 

 

Esta reportagem foi escrita por Carolina Iglesias e 

publicada no portal A Tribuna. Foto Shutterstock 

Fundacentro no Rio 

de Janeiro coordena 

evento sobre 

prevenção 

 

               No dia 27 de março, no Palácio da 

Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro será 

realizado o Seminário Trabalho e Prevenção, 

das 14h às 17h. 

     O Seminário contará com a palestra da 

médica do Trabalho do INCA/RJ, Laura Cam-

pello e Helena Keiko Tome, professora da 

UFRJ que apresentarão temas voltados à pre-

venção de riscos biológicos. 

     O evento conta com a coordenação de 

Flavio Maldonado Bentes da Fundacentro do 

RJ. 
  

 
 

     O Palácio da Justiça do Trabalho está 

localizado à avenida Presidente Antônio Car-

los, 251, Centro, Rio de Janeiro, 12º andar, 

Auditório da Ala Norte. 

     Inscrições e informações no link ou e-

mail: cerj@fundacentro.gov.br / Telefone: 

(21) 2508-8548 / 2507-9041 – Adriana Gui-

se ou Adriana Rio.  

 

Número foi alcançado no Google Play 
 

Por ACS/ C.R. 
 

             O aplicativo SST Fácil, desenvolvido 

pela Fundacentro, ultrapassou o número de 

10 mil downloads no Google Play. A ferra-

menta possibilita o aprendizado de temas re-

lacionados à Segurança e Saúde no Trabalho 

e pode ser instalada gratuitamente tanto em 

celulares com sistema Android quanto iOS. 

     “Esse número significa que a proposta te-

ve boa receptividade da sociedade e conse-      

               Muitos empregadores desconhe-

cem, mas as mulheres têm direito a um in-

tervalo de 15 minutos entre a jornada normal 

de trabalho e o início das horas extras. O be-

nefício está garantido por meio do artigo nº 

384 da Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT). 

     De acordo com o advogado Fabrício Po-

socco, especialista em Direito Civil e Traba-

lhista, a legislação trabalhista criou essa pro-

teção para propiciar à mulher a reposição de 

sua higidez física, que significa boa saúde. 

“Trata-se de uma proteção diferenciada em 

relação ao sexo masculino e que tem por fi-

nalidade garantir a saúde da mulher”. 

     Na avaliação de Posocco, a diferenciação 

entre homens e mulheres na CLT também le-

va em conta outros dois fatores. “Primeiro, 

existe um componente orgânico de menor re-

sistência física e o outro é que, histórica-

mente, a mulher sempre teve dupla jornada 

de trabalho, no emprego e em casa”. 

Aplicativo SST Fácil ultrapassa 10 mil downloads 

quentemente aumenta o nosso compromisso 

de incluir mais temas que contribuam com a 

difusão da Segurança e Saúde no Trabalho”, 

avalia o coordenador do Projeto Difusão de 

Conteúdos Educativos e Técnico-Científicos 

em SST em Plataformas Mobile, Cleiton Fa-

ria Lima. 

     Um dos objetivos desse projeto é incluir 

a presença da educação da Fundacentro em 

novas tecnologias. Também se pretende fo-

mentar o acesso a conteúdos educativos em 

SST e contribuir para que esses materiais al-

cancem as pessoas independentemente da 

localização geográfica. 

     O App da Fundacentro tem cumprido este 

papel. Já chegou a usuários de todos os es-

tados do Brasil e foi baixado em países como 

Argentina, China, Estados Unidos e Portugal. 

Além do Google Play, é possível fazer o do-

wnload na Apple Store. 

Empregadores desconhecem direito das mulheres 

à pausa antes de hora extra 

     Por meio de perguntas e respostas em 

consonância com os princípios do ensino 

dirigido, os usuários têm acesso a diferentes 

temas. A introdução traz conceitos básicos 

em SST. A categoria transportes se divide em 

motoboys, caminhoneiros e transporte de 

trabalhadores rurais. Educação apresenta os 

assuntos SST nas escolas e jovem aprendiz. 

Há ainda as categorias ergonomia e segu-

rança química, que aborda benzeno e segu-

rança em laboratórios. 

     A equipe criadora do aplicativo é formada 

pelo analista de sistemas Fernando Fernan-

des, pelo designer Flávio Galvão e pelos e-

ducadores Jefferson Peixoto e Cleiton Faria 

Lima. Já a elaboração de conteúdo conta com 

a participação, além dos educadores da e-

quipe, de diversos especialistas da Funda-

centro. 

N 

afirmou que as condições de trabalho repre-

sentam risco iminente à saúde e à vida dos 

trabalhadores e, por isso, as irregularidades 

motivaram a decisão liminar, assinada pelo 

juiz do Trabalho José Maurício Pontes Jú-

nior, que já determinava 22 medidas a serem 

adotadas, sob pena de multa mensal de R$ 100 

mil. 

     Para verificar se as exigências haviam sido 

implementadas, foram realizadas perícias judi-

ciais que demonstraram, entre outras práticas, 

que a máquina de moer e a serra-fita para cortar 

a carne estavam sem as devidas proteções, em 

desacordo com a norma regulamentadora nº 

12, do Ministério do Trabalho. “Não por acaso, 

oito dias antes da inspeção, um trabalhador se 

afastou por causa de acidente nessa máquina", 

destacou o perito. 

     Na câmara fria, a inspeção também encon-

trou trabalhador de outro setor sem qualquer e- 

 
 

1º SISEMAQ será 

em São Paulo 

 
 

     O Primeiro Seminário Internacional de 

Segurança de Máquinas – SISEMAQ, abor-

dará as iniciativas em segurança de máqui-

nas no Brasil e no Mundo. 

     Neste evento contamos com palestrantes 

internacionais renomados, especialistas em 

segurança de diferentes entidades e empre-

sas, de países como Alemanha, Dinamarca, 

Áustria, EUA, Japão, bem como América do 

Sul. 

     O evento será realizado nos dias 03, 04 e 

05 de abril de 2017, das 13 às 18 horas, na 

Avenida Jabaquara, 2925 – Auditório (1º an-

dar). 

     O Seminário tem participação gratuita. 

     CLIQUE AQUI e tenha mais infor-

mações, conheça a programação e faça sua 

inscrição. 

 

 

 

 

 

 “não tem o menor respeito pelas diretrizes mí-

nimas de saúde e segurança do trabalhador, 

considerando o porte que possui e a representa-

tividade econômica no seu segmento de mer-

cado”. 

     Dessa forma, a condenação reforça as exi-

gências da liminar e fixa prazo de 120 dias para 

que as demais medidas ainda não implemen-

tadas sejam cumpridas, sob pena de multa men-

sal de R$ 50 mil, caso insista no desrespeito. 

     Os valores da indenização por dano moral 

coletivo (R$ 1 milhão) e da multa de R$ 585 mil 

por descumprimento da decisão liminar devem 

ser revertidos a uma instituição, a ser indicada 

pelo MPT/RN, que preste assistência social de 

integração de trabalhadores no mercado de tra-

balho, quer seja pessoas com deficiência, quer 

seja de reabilitação profissional ou ainda de 

assistência a crianças carentes da cidade de 

Natal. www.edpconsultoria.com.br  

               Além da reparação por dano moral 

coletivo, sentença fixa multa de R$ 585 mil 

pelo descumprimento da liminar que deter-

minava o fim das irregularidades. 

     Reiteradas violações a normas de saúde e 

segurança no ambiente de trabalho resulta-

ram na condenação de supermercado em Na-

tal - RN, decorrente de ação do Ministério 

Público do Trabalho no Rio Grande do Norte 

(MPT/RN). Além de cessar as irregularida-

des, a empresa está obrigada a pagar R$ 1 

milhão pelo dano moral coletivo já causado 

e ainda uma multa de R$ 585 mil por des-

cumprir medidas impostas na decisão limi-

nar. 

     A investigação do MPT/RN teve início a 

partir de denúncias de descumprimento de 

normas de saúde e segurança, em especial 

quanto aos equipamentos, mobiliário e má- 

quinas, e ao trabalho dos operadores de cai-

xa e dos trabalhadores que ingressavam nas 

câmaras frias, mesmo sem exercer a função 

de camarista, inclusive os promotores de 

venda, terceirizados e trabalhadores de ou-

tros setores. 

      "O ingresso em câmaras frias, que é um 

ambiente de risco, deve ser controlado e os 

trabalhadores que nelas ingressam devem ter 

a qualificação de camaristas e ser subme-

tidos a exames médicos específicos", ressal-

ta a Procuradora Regional do Trabalho Ileana 

Neiva. No entanto, na ação foram juntados a-

testados de saúde ocupacional que sequer 

reconheciam o trabalho com exposição ao 

risco frio, embora eles ingressem em câma-

ras frias. 

     Além disso, a fiscalização do Núcleo de 

Saúde do Trabalhador da Vigilância Sanitária 

 
 

Supermercado é condenado em R$ 1 milhão por violar normas de saúde e segurança do trabalho 

quipamento de proteção individual. Foi com-

provado, ainda, que não havia um programa es-

pecífico de prevenção de lesões por esforço re-

petitivo e doenças osteomusculares relaciona-

das ao trabalho (LER/ DORT), apesar de esta ser 

uma das principais causas de afastamento de 

empregados. 

     “As inspeções realizadas durante o proces-

so comprovam, portanto, que determinações 

estipuladas na decisão liminar não foram cum-

pridas, o que demonstra a negligência da em-

presa com a saúde e a segurança dos seus 

empregados”, sustenta a procuradora regional 

do Trabalho Ileana Neiva, que assina a ação 

juntamente com o procurador Xisto Tiago de 

Medeiros. 

     Diante das provas e dos argumentos do 

MPT/RN, a sentença, assinada pelo juiz do Tra- 
balho Cácio Oliveira Manoel, da 7ª Vara do Tra-

balho  de Natal,  reconheceu que  a  reclamada 

 
 

http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
https://goo.gl/DLMAVQ
http://www.abimaq.org.br/COMUNICACOES/2017/PROJETOS/SISEMAQ/programacao.html
http://www.kebos.com.br/new/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/CursoNR-12_40Horas_ProgramaApresentao.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/CursoNR-12_40Horas_ProgramaApresentao.pdf
http://www.edpconsultoria.com.br/
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o estouro, o Córrego Prata foi contaminado, 

depois passou para o Córrego Almas, na se-

quência atingiu o Ribeirão Mata Porcos que 

se transforma no Rio Itabirito. 

     O rejeito foi notado em Itabirito no domin-

go à tarde. Generoso contou que, na segun-

da-feira, o ponto de contaminação foi locali-

zado por fiscais da prefeitura e já estava sen-

do recuperado por técnicos da Vale. 

     Com relação ao Rio Itabirito, que corta a 

cidade, o secretário disse que não houve pro-

blemas de abastecimento, porque a água é 

captada de afluentes. Também não houve 

mortandade de peixes, apesar do aumento do 

nível de turbidez. Mas segundo Generoso, o 

vazamento contribuiu para o aumento do as-

soreamento do rio. 
 

 
 

     O secretário disse ainda que a Copasa foi 

acionada porque a água do Rio Itabirito che-

ga ao Rio das Velhas, que abastece a capital 

mineira e é captada em Bela Fama. 
 

Compartilhamos com Gazeta OnLine 

               O Confinamento Vista Alegre situa-

do no Município de Presidente Bernardes-

SP, realizou no dia 08 de Março de 2017, 

palestra com título "SAÚDE DA MULHER", 

com a Drª Ana Maria "Médica da USF e En-

fermeira Thauana e equipe da Unidade. 

     Logo após a palestra houve um café da 

manhã em comemoração ao "Dia Internacio-

nal da Mulher" e durante o café houve intera-

ção entre as partes e após foram conhecer 

parte do confinamento. 
 

 
 

 

     A organização do Evento foi realizada pela 

TACSEG - Empresa de Assessoria e Consul-

toria na Área de Segurança do Trabalho e Ad-

ministradora do Confinamento. 
 

 
 

     Sobre a Empresa: Agropecuária Vista Ale-

gre, situada no Município de Presidente Ber-

nardes/SP, com ramo de atividade de criação 

de boi bovino para cortes, com aproxima-

damente 80 funcionários. 

     O Confinamento realiza engorda de bois 

para abate Frigorifico Better Beef. 

 
 

Rompimento em duto de rejeito da 

Vale atinge rios em Minas Gerais 
Segundo a Vale, duto se rompeu em Congonhas. Rio que corta Itabirito foi tomado 

por rejeito e prefeitura notificou mineradora 
 

 
 

Duto de rejeitos da Vale se rompeu em Congonhas e atingiu rios da região de Itabirito e Ouro 

Preto (Foto: Divulgação/ Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Itabirito) 

               O rompimento de um duto de rejei-

tos da Vale atingiu rios na região de Itabirito, 

Congonhas e Ouro Preto, na Região Central 

de Minas Gerais. 

 
 

 

     A Vale informou que o duto fica em Con-

gonhas na Mina da Fábrica e o vazamento foi 

localizado nesta segunda-feira (13/03). Dis-

se ainda que o reparo já foi feito no local. 
 

 

Ribeirão Mata Porcos, que vira o Rio Itabirito, foi 

tomado por rejeitos (Foto: Divulgação/ Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Ita-

birito) 
 

     Segundo o secretário de Meio Ambiente 

de Itabirito, Antônio Marcos Generoso, após  
 

 
 

 

 

Em homenagem às mulheres, Confinamento “Vista 

Alegre” realiza palestra sobre a “Saúde da Mulher” 
 

 
 

Evento reuniu funcionárias da Agropecuária Vista Alegre, em sua sede, município de Presidente Bernardes (SP) 

               Esse mês de março, o Sintesp Re-

gional Guarulhos (SP) – Sindicato dos Téc-

nicos de Segurança do Trabalho doestado de 

São Paulo - através de sua Vice Presidente 

Selma Rossana, se fez presente em diversas 

atividades externas, com a finalidade de a-

proximar os técnicos e futuros técnicos de 

segurança do trabalho, a conhecer os benefí-

cios de se manterem próximo ao nosso Sin-

dicato. 
 

 
 

     Em todos os encontros foram apresentado 

às atuações do SINTESP e a realidade do 

momento. 
 

 
 

     No dia 8 de Março, a palestra foi sobre as 

Vice-Presidente do Sintesp de Guarulhos recebe 

homenagens em atividades externas da regional 

 
 

atuações do SINTESP e o Momento atual da 

Segurança do Trabalho e a inclusão da Mu-

lher TST no mercado profissional, suas difi-

culdades e suas vantagens, na Escola CRUZ 

AZUL da Polícia Militar. 

     Nessa escola as atividades contou com 

cerca de 50 alunos, onde vinte e oito são mu-

lheres. A coordenação é do Tenente Ulisses 

e o convite partiu do Professor Jesuel. 

     Na sequência, dia 9 de Março, o tema foi 

o mesmo, dessa vez na ETEC PARQUE BE-

LÉM, onde Selma foi recebida com home-

nagens pelo Coordenador Luis Carlos e alu-

nos de três turmas de Técnicos de Seguran-

ça. Cerca de 100 alunos assistiram à palestra 

e dos mesmos podemos contar que 50% e-

ram mulheres. 

     No Dia 14 de Março, o Sintesp Guarulhos 

se fez presente na SIPAT da empresa OCQ 

Oswaldo Cruz Química, a convite do Técnico 

Joilson, para ministrar a palestra sobre AIDS 

e DST. Ainda nessa data foi realizada uma vi- 

 

 

 

     No Confinamento possui a CIPATR, Briga-

distas, Trabalhadores Treinados em Trabalho 

em Altura, etc. 

     Sendo que na Planta do confinamento está 

também a Administração do mesmo. 
 

 
 

     O evento faz parte da programação da SST 
 

 

 
 

sita ao Técnico de Segurança Murilo da Em-

presa Mundial Logistics, a fim de verificar as 

condições de trabalho dos Técnicos dessa 

empresa, onde foram apresentadas várias a-

tividades positivas em prol dos trabalhado-

res. Selma disse ainda que sente uma satis-

fação muito grande aos envolvidos, quando 

recebem o Sintesp e suas propostas de tra-

balho. 
 

 

 

 
 

     E na pessoa da Vice-Presidente Selma 

Rosana (foto acima) que cumprimentamos a 

todas as mulheres do setor da SST, que estão 

batalhando com extremo profissionalismo, 

buscando o lugar da mulher no mercado do 

trabalho. 

     Parabéns a todas as mulheres brasileiras! 
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