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Norminha 
 

DESDE 18/AGOSTO/2009 

Para receber gratuitamente as edições de Norminha no seu e-mail, envie seu nome completo, profissão, cidade/estado para: assinatura@norminha.net.br - Para anunciar: publicidade@norminha.net.br 

Pesquisa avalia precarização do trabalho dos juízes 
 
               A precarização do trabalho é um te-

ma atual e recorrente nos mais diversos seto-

res produtivos. No entanto, pouco se conhe-

ce sobre a organização e condições de traba-

lho de categorias altamente qualificadas da 

administração pública, como a dos magistra-

dos. 

     Estudioso do mundo laboral, o professor 

de sociologia Giovanni Alves, da Unesp - 

Universidade Estadual Paulista, campus Ma-

rília, realizou uma pesquisa pioneira para a-

valiar os impactos da modernização do judi-

ciário brasileiro sobre as condições laborais 

e a saúde dos juízes do trabalho. A pesquisa 

foi realizada com 440 magistrados trabalhis-

tas de todo o País, cujo resultado foi o lança-

mento do livro O Trabalho do Juiz, pela Edi-

tora Praxis, e um vídeo documentário homô-

nimo encartado na publicação. 

     De acordo com o professor, a incorpora- 

 

 

ção do processo de gestão por produtividade 

no judiciário brasileiro nos últimos 15 anos, 

associado às novas tecnologias, têm sido 

responsável por um alto índice de adoeci-

mento desses profissionais, como estresse, 

síndrome do pânico, ansiedade, depressão, 

segundo os relatos dos próprios juízes. Gio-

vanni lembra que hoje eles trabalham com 

metas de produção e são avaliados por cri-

térios de desempenho e eficiência. “O resul-

tado é a intensificação do trabalho que cria a 

figura do juiz 24 horas, comprometendo a sa-

úde física e mental dos magistrados”, explica 

Giovanni. 

 

     Ele alerta que a introdução da lógica da 

produção de mercadorias na gestão do judi-

ciário, onde “matar um processo” pode tor-

nar-se a regra para alcançar as quantidades 

desejadas e exigidas pelo Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), descaracteriza a instituição 

social da justiça, como também vem ocor-

rendo nas áreas da educação e da saúde. “A 

precarização do trabalho de magistrados, 

médicos ou professores, não precariza ape-

nas a pessoa que trabalha, mas também os 

produtos da atividade profissional desses 

trabalhadores públicos, corroendo o seu va-

lor social”, complementa o sociólogo. 

Audiência Pública: 

Texto Básico da 

Norma 

Regulamentadora 

para os 

Trabalhadores da 

Limpeza Urbana 
 

 

 
 

4 de abril de abril de 2017 em São 

Paulo (Capital) 
 

     Apresentação: 

     O processo de criação da norma regula-

mentadora para os trabalhadores de limpeza 

urbana iniciou-se por meio de um Grupo Tra-

balho formado por representantes de gover-

no (SRTE, CGNOR e Fundacentro). O GT ela-

borou o texto básico e agora o submete à 

consulta pública para receber sugestões de 

toda a sociedade. As contribuições serão a-

preciadas por um Grupo de Trabalho Tripar-

tite, que será responsável por elaborar a pro-

posta de regulamentação do tema. 
 

 
 

     O objetivo da audiência pública é promo-

ver o debate com especialistas, representan-

tes governamentais, de trabalhadores e de 

empregadores e com a população em geral, 

permitindo ampla participação da sociedade 

no processo de elaboração do regulamento. 
 

 
 

     A proposta de texto básico da NR encon-

tra-se disponível no site da Fundacentro, 

www.fundacentro.gov.br > cursos e eventos 

> próximos eventos e também no link 

http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-

no-trabalho/consultas-publicas do Ministé-

rio do Trabalho. 

     A Audiência Pública será no dia 04 de 

abril de 2017, das 13 às 17h30, no Auditório 

Edson Hatem – Fundacentro, Rua Capote Va-

lente, 710 – Pinheiros – São Paulo (Capital). 

     A coordenação técnica é de Tereza Luiza 

Ferreira dos Santos (Fundacentro) e Joelson 

Guedes (CGNOR/DSST/SIT). 

     A audiência é pública e voltada para todos 

os cidadãos interessados no assunto. 
 

 
 

     Informações/Inscrições: 

     Inscrições somente pelo site da Funda-

centro: 

www.fundacentro.gov.br > cursos e eventos 

> próximos eventos 

     Para dúvidas: 

     (11) 3066-6323 ou 3066-6368 

     sev@fundacentro.gov.br 

N 

 

 

 

 

Editora Senac São 

Paulo lança livro 

Perícia Financeira 

em Ribeirão Preto 

 
 

               Amanhã, 24 de março, a Editora Se-

nac São Paulo lança o livro Perícia Financeira 

no Senac Ribeirão Preto (SP), às 19h30, com 

a presença do autor Paulo Cordeiro Mello, 

perito judicial e também docente do Senac 

São Paulo. A obra aborda temas fundamen-

tais relacionados ao cotidiano das áreas con-

tábil e financeira. 

     Ao longo do livro, Mello apresenta ques-

tões e procedimentos técnicos para que os o-

peradores financeiros desenvolvam seu tra-

balho de forma prática, como operações fi-

nanceiras, índices econômico-financeiros, o-

perações de crédito, laudos periciais finan-

ceiros, entre outros. 

     Além de todas as informações e conteúdo, 

o livro está atualizado de acordo com o Novo 

Código de Processo Civil, de 2015. 

     Sobre o autor: Paulo Cordeiro de Mello é 

perito judicial, economista e contador gradu-

ado pela PUC-SP, com pós-graduação em a-

valiações periciais contábeis pela Fecap. 

Possui nomeações como perito em diversas 

varas cíveis e anexos da Fazenda no estado 

de São Paulo, e atua como docente do Senac 

São Paulo e de outras instituições de ensino 

na disciplina de perícia contábil para os cur-

sos de graduação e extensão. 
 

  

 

               A Câmara dos Deputados aprovou 

nesta quarta-feira (22/03) o texto-base do 

projeto de lei que autoriza o trabalho terceiri-

zado de forma irrestrita para qualquer tipo de 

atividade. 

     Os principais pontos do projeto são os 

seguintes: 

     A terceirização poderá ser aplicada a qual-

quer atividade da empresa. Por exemplo: 

uma escola poderá terceirizar faxineiros (ati-

vidade-meio) e professores (atividade-fim). 

     A empresa terceirizada será responsável 

por contratar, remunerar e dirigir os trabalha-

dores. 

     A empresa contratante deverá garantir se-

gurança, higiene e salubridade dos trabalha-

dores terceirizados. 

     O tempo de duração do trabalho temporá-

rio passa de até três meses para até 180 dias, 

consecutivos ou não. 

     Após o término do contrato, o trabalhador 

temporário só poderá prestar novamente o 

mesmo tipo de serviço à empresa após espe-

rar três meses. 

     Atualmente, não há legislação específica 

para regular a terceirização. O entendimento 

da Justiça do Trabalho é que a prática só é 

possível em atividades secundárias das em-

presas, também chamadas de atividades-me-

io. Atualmente, não são terceirizados traba-

lhadores das atividades-fim (as atividades 

principais das empresas). 

     Embora o texto não use diretamente esses 

conceitos, se a lei for sancionada por Temer, 

haverá permissão para terceirização de qual- 

mann, o acidente ocorreu quando ele realiza-

va ato que diz respeito à extinção contratual, 

que é o exame demissional. Assim, entendeu 

caracterizado o acidente de percurso para 

fins do artigo 118 da Lei 8.213/91, que trata 

da garantia do emprego. Em seu artigo 21, 

inciso IV, alínea "d", essa lei, que dispõe so-

bre a Previdência Social, equipara a acidente 

de trabalho o acidente sofrido pelo segurado 

"no percurso da residência para o local de 

trabalho ou deste para aquela, qualquer que 

seja o meio de locomoção, inclusive veículo 

de propriedade do segurado". 

     O ministro assinalou ainda que, conside-

rada a projeção do aviso prévio indenizado, 

o contrato de trabalho ainda não estava ex-

tinto no momento do acidente. Dessa forma, 

restabeleceu a sentença. A decisão foi unânime. 

Processo: 132600-33.2009.5.22.0001 

Compartilhamos com Jornal Jurid 

Câmara aprova projeto que permite terceirização irrestrita 
 

 

 

 

 

quer atividade. 

     Dessa forma, uma escola, por exemplo, 

poderá contratar de forma terceirizada tanto 

faxineiros e porteiros (atividades-meio) 

quanto professores (atividade-fim). 

     O projeto aprovado pela Câmara não pre-

vê vínculo de emprego entre a empresa con-

tratante dos serviços e os trabalhadores ter-

ceirizados. Mas o texto estabelece que a 

"empresa-mãe", que contrata a terceirizada, 

responda de forma subsidiária se o trabalha-

dor não conseguir cobrar direitos devidos 

pela empresa que o contratou. 

     Vamos acompanhar o desenrolar do as-

sunto. 

     Ouça a entrevista completa do professor 

Giovanni Alves na edição desta semana do 

Podprevenir, no endereço: 
 

 
 

     www.podprevenir.com.br, também dispo-

nível na versão mobile. Confira ainda o trailer 

do documentário O Trabalho do Juiz no canal 

de vídeos do site. 
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O relator entendeu que foi acidente de trajeto, 

e que o contrato ainda estava em vigor. 
 

               A Carvalho Atacado de Alimentos 

Ltda., de Teresina (PI), foi condenada pela 

Primeira Turma do Tribunal Superior do Tra-

balho a pagar indenização substitutiva ao pe-

ríodo de estabilidade a um escriturário que 

sofreu acidente de carro quando retornava do 

exame médico demissional. Para a Turma, o 

acidente ocorreu no curso do aviso prévio 

indenizado, caracterizando acidente de per-

curso. 

     O trabalhador foi dispensado em julho de 

2009, e, como não compareceu para receber 

as verbas rescisórias, a empresa ajuizou ação 

de consignação em pagamento na 1ª Vara do 

Trabalho de Teresina. O escriturário, por sua 

vez, apresentou pedido de reconvenção (in-

versão do lado das partes na demanda), afir-  

 

mando que, devido ao acidente, ficou sem 

poder trabalhar por 60 dias devido a uma fra-

tura do antebraço. Segundo ele, “só desco-

briu que sofrera acidente de trabalho no mo-

mento da homologação da rescisão”. Pediu, 

assim, o reconhecimento do direito à estabi-

lidade acidentária. 

     O juízo de primeiro grau acolheu o pedido 

de reconvenção e condenou a empresa ao 

pagamento da indenização substitutiva, com-

posta de 12 meses de salários e férias, terço 

constitucional, 13ª e outras verbas. O Tribu-

nal Regional do Trabalho da 22ª Região (PI), 

porém, considerou indevida a estabilidade 

por entender que o contrato de trabalho esta-

va extinto, uma vez que o acidente ocorreu 

um dia após ele ter sido cientificado da res-

cisão. 

     Para o relator do recurso do escriturário 

para o TST, ministro Hugo Carlos Scheuer- 

Trabalhador acidentado ao voltar de exame 

demissional vai receber indenização substitutiva 

http://www.norminha.net.br/
http://www.fundacentro.gov.br/
http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/consultas-publicas
http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/consultas-publicas
http://www.fundacentro.gov.br/
mailto:sev@fundacentro.gov.br
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
http://www.goobrasil.com.br/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
http://www.tstonline.com.br/curso-auditor-interno-esocial-ara%C3%A7atuba?tracking=5878b44f50060
http://www.jornaljurid.com.br/noticias/trabalhador-acidentado-ao-voltar-de-exame-demissional-vai-receber-indenizacao-substitutiva
http://www.abrilverde.com.br/site/
http://www.podprevenir.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
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/CursoNR-12_40Horas_ProgramaApresentao.pdf
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Ministério do Trabalho lança cartilha sobre 

modernização da legislação trabalhista 

                 O projeto de lei da modernização 

da legislação trabalhista proposto pelo Mi-

nistério do Trabalho e em tramitação na Câ-

mara dos Deputados foi editado em forma de 

cartilha, que explica cada ponto do texto. A-

lém de estar disponível na versão digital, a 

cartilha também foi impressa, para distribui-

ção entre os parlamentares e formadores de 

opinião. 
 

 
 

     “O acesso total à informação é direito do 

cidadão, com a cartilha pretendemos desmi-

tificar temas que envolvem a modernização 

trabalhista”, revela o Ministro do Trabalho 

Ronaldo Nogueira que já está percorrendo o 

Congresso para promover amplo debate so-

bre o tema. A cartilha detalha cada um dos 

pontos do projeto de lei de forma simples e 

didática, para esclarecer aos trabalhadores e 

à sociedade as mudanças propostas. A publi-

cação tem 26 páginas e explica como funcio-

na o regime de tempo parcial de trabalho, ho-

ras “in itinere”, inter e intrajornada e trabalho 

temporário, além disso, revela as novas me-

didas de combate à informalidade, com au-

mento do valor das multas e ampliação do 

quadro de fiscais. 

     Segundo o Ministro, o projeto de lei foi 

concebido com a premissa de que não po- 
 

 

 

      

Alunos do Senac Araçatuba apresentam espetáculo A Grade 

              Para marcar o encerramento do cur-

so Técnico em Teatro do Senac Araçatuba 

(SP), os alunos da turma 2016/2017, apre-

sentam, gratuitamente, o espetáculo A Grade, 

de 22 a 25 de março, no Teatro Castro Alves. 

Thiago Nascimento, diretor do espetáculo, 

explica que a peça narra os atuais conflitos 

do sistema educacional público brasileiro, 

explorando temas como o sucateamento da 

educação, as relações entre educadores e a-

lunos, e a constante violência provocada 

dentro e fora das escolas. Além dos alunos, 

a apresentação conta com a participação de 

um pianista e um percussionista, responsá-

veis pela trilha sonora.  

     Segundo Alexandre Melinsky, coordena-

dor da área de comunicação e artes do Senac 

Araçatuba, o espetáculo e a reflexão proposta 

por ele estão alinhados com as ações desen-

volvidas pela instituição e relacionadas à 

construção do Projeto Político Pedagógico 

da unidade - um documento que define as 

práticas  educativas, diretrizes e possibilita a 

 

Publicação de 26 páginas que explica 

todos os pontos do projeto de lei 

elaborado pelo Ministério do Trabalho 

já está disponível na web 
 

deria haver redução de nenhum direito tra-

balhista. Pelo contrário, a proposta reafirma 

e aprimora direitos assegurados na Consti-

tuição e na Consolidação das Leis do Traba-

lho. 

     A publicação também detalha um dos ei-

xos centrais do projeto, o artigo que dá força 

de lei às convenções e acordos coletivos em 

13 pontos específicos, entre eles o fracio-

namento de férias, que poderão ser tiradas 

em até três períodos, desde que um deles te-

nha no mínimo duas semanas, jornada pa-

drão de 8 horas diárias e 44 semanais e a-

créscimo de pelo menos 50% sobre o valor 

das horas do banco de horas. 

     Projeto de lei 

     Na elaboração do projeto, o ministro Ro-

naldo Nogueira consultou todas as centrais 

sindicais e entidades patronais em busca de 

consenso às propostas. Ao longo de quase 

sete meses, Nogueira e técnicos do minis-

tério discutiram e receberam propostas de 

cada parte envolvida na questão. O resultado 

foi o projeto 6787/2016, que está sob análise 

na Câmara dos Deputados. 

http://trabalho.gov.br/images/projeto_lei.pdf  

      

reflexão sobre desejos e interesses da comu-

nidade. 

     “O espetáculo referenda aspectos da Pro-

posta Pedagógica do Senac como a autono-

mia na aprendizagem, as possibilidades de 

quebra do modelo mental tradicional de en-

sino, o desenvolvimento por competências, a 

avaliação contínua e planejada e as práticas 

de qualificação por meio de metodologias 

ativas e de projetos reais”, assegura Alexan-

dre. 

     Os textos que deram origem ao espetá-

culo A Grade são uma adaptação das obras: 

Coro dos Maus Alunos, do dramaturgo por-

tuguês, Tiago Rodrigues; Te Pego Lá Fora, 

do livro de contos de Rodrigo Ciríaco; e a pe-

ça Apareceu a Margarida, de Roberto A-

thayde. 

     Os ingressos estão sendo distribuídos no 

setor de atendimento do Senac Araçatuba – 

localizado na Avenida João Arruda Brasil, 

500 - ou uma hora antes de cada apresenta-

ção, no local. 

 

 

 

     Para os interessados na área, o Senac 

Araçatuba está com inscrições abertas para 

os cursos rápidos Oficina de Teatro, Con-

tador de Histórias e Técnico em Teatro. A 

programação completa dos cursos pode ser 

acessada e as inscrições podem ser feitas 

pelo Portal www.sp.senac.br/aracatuba, ou 

pessoalmente na unidade. Mais informações 

pelo telefone: (18) 3117-1000. 
 

 
 

     A Grade 

     Enfraquecido pelo sucateamento da edu-

cação pública brasileira, um professor decide 

causar controvérsias na grade curricular da 

conservadora escola em que leciona a dis-

ciplina de filosofia. A peça pretende provocar 

uma discussão acerca do poder opressor en-

raizado no sistema de ensino brasileiro e os 

limites da relação professor-aluno, além de 

retratar o dia a dia de estudantes, funciona-

rios e professores da rede pública. 

     Elenco: Beatriz Sabino, David Moreira, 

Gabriel Goulart, Izadora Martiniano, Laís 

Maia, Larissa Melinsky, Marina Rosa, Palo-

ma Rodrigues, Priscila Canata, Rene Romero 

e Tainá Cristina 

     Cenário, dramaturgia e direção: Thiago 

Nascimento 

     Direção Musical: Everton Gennari 

     Preparação Vocal e Corporal: Thiago 

Nascimento e Mauro Júnior 

     Figurinos: Paulo Sebastião 

     Confecção de figurinos: Nilva Panegossi 

     Iluminação: Mauro Júnior 

     Músicos: Marcos Tinareli e Everton Gen-

nari 

     Arte Gráfica: Gabriel Goulart 

     Edição de vídeo: Thiago Nascimento 

     Voz em Off: Angela Gomes. 

     Produção: Thiago Nascimento, Izadora 

Martiniano, Gabriel Goulart, Beatriz Sabino, 

Rene Romero e Laís Maia 

     Fotografia: Jessica Tavares Kawasaki 

     Realização: 

     Senac Araçatuba (SP) 

 
 

     Por que o tratamento que damos ao nosso 

é importante? A resposta é simples. Quanto 

menos resíduos, mais eficiente é o uso dos 

recursos naturais. No Brasil, onde há abun-

dância de recursos naturais e muito espaço 

para enterrar o lixo, essa questão parece es-

tar longe de ser urgente. Mas e onde estes 

dois fatores, são escassos, o que se faz? Te-

mos aí o exemplo do Japão. 

     De fato, a própria dimensão do território 

japonês induz maior diligência na gestão de 

resíduos. O adensamento populacional difi-

culta ainda mais a instalação de aterros, que 

demandam muito espaço. Esses fatores, alia-

dos à carência de recursos naturais, levaram 

à criação de um quadro institucional que pri-

vilegia a redução do lixo, o reuso e a recicla-

gem. 

     Parece mentira, mas a primeira lei japo-

nesa sobre lixo entrou em vigor em 1º de a-

bril de 1900. Nessa época, o foco era a saúde 

pública. A preocupação com o meio ambien-

te só veio no início da década de 90. Nessa 

época começou a se formar o atual sistema 

legal de gestão de resíduos. 

     A estrutura do sistema é piramidal. No 

topo, há uma lei geral que outorga os princí-

pios da gestão de resíduos. Abaixo dela, leis 

específicas para cada tipo de lixo: embala-

gens, eletrodomésticos, alimentos, constru-

ção civil, automóveis. A idéia é dar tratamen-

to diferenciado a cada material, consideran- 

     O Sindicato dos Técnicos em Segurança do 

Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul-SIN-

DITESTRS, vêm através deste Edital, de acordo 

com as disposições estatutárias e legais atinen-

tes, por seu presidente, convocar os integrantes 

da categoria profissional que trabalham em sua 

base territorial (Estado do RS, exceto o muni-

cípio de Caxias do Sul), para participarem de 

Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 

no dia 25/03/2017, às 10h em primeira chama-

da e às 10:30h em segunda e última chamada, 

nos seguintes locais: 

     PORTO ALEGRE, Rua Dr Flores 105, Sala 

407 - Centro; 

     BAGÉ, Rua Antenor Gonçalves Pereira 1031 

- Centro; 

     BENTO GONÇALVES (UCS/CARVI, Sala do 

CETEC), Alameda João Dal Sasso 800 – Bairro 

Universitário; 

     ERECHIM (Instituto Barão do Rio Branco), 

Av. Sete de Setembro 44 - Centro; 

     MONTENEGRO (Auditório da ETA II-

CORSAN), RS 240 nº 020, Bairro Porto Pereira; 

     PANAMBI, (Auditório da HIDROPAN) Rua 7 

de setembro 918 - Centro; 

     PELOTAS (Centro de Especialização 

Fragata), Av. Duque de Caxias 856, Bairro 

Fragata; 

     RIO GRANDE (RDL Soluções em Seguran-

ça-Figueiras Office), Rua Aquidaban 714, Sala 

90 - Centro; 

 

 

 
 

GESTÃO DE RESÍDUOS: 

O EXEMPLO DO JAPÃO 
 

do-se suas peculiaridades. 

     Há, no entanto, uma linha mestra. Todo o 

sistema se sustenta sobre três pilares: 

     • O primeiro deles, divisão de responsa-

bilidades. Consumidores, Indústria, Comér-

cio, Poder Público, todos tem seus papéis de-

finidos em lei, e respondem pelo seu des-

cumprimento. A Indústria de eletrodomésti-

cos, por exemplo, é obrigada a reciclar seus 

produtos, uma vez descartados pelo consu-

midor. 

     • O segundo, mecanismos econômicos. 

Jogar lixo fora, inclusive o doméstico, custa 

dinheiro. O consumidor arcará com os custos 

de transporte e reciclagem do eletrodo-

méstico que jogar fora. Quanto menos lixo, 

menos custos adicionais. 

     • Finalmente, implementação gradual. 

Nossos hábitos em relação ao lixo não mu-

dam de uma hora para outra. Por isso, ao en-

trarem em vigor, as leis de tratamento de re-

síduos admitem um prazo para que empresas 

e consumidores se adaptem às novas regras. 

     Driblar o sistema não vale a pena. A dispo-

sição ilegal de qualquer lixo, doméstico in-

clusive, pode dar cadeia. 

     Em resumo, os três pilares do sistema já-

ponês induzem Consumidores a gerarem me-

nos lixo, e Indústria a criar produtos fáceis de 

reciclar, amigáveis, portanto, ao meio ambi-

ente. Eis o exemplo do Japão. Afinal, com o 

atual ritmo de exploração ambiental, mais 19 

anos poderão ser suficientes para que se 

compreenda que a abundância de espaço e 

recursos naturais do Brasil não é eterna. 

 

Adaptado de: http://www.mundosustentavel.com.br 

Tiago Trentinella 

 

Uma ótima semana a todos e até a próxima! 

Patrícia Milla Gouvêa Dantas 

     SANTA MARIA (antiga Reitoria da UFSM), 

Rua Mal Floriano Peixoto 1184, Sala 205 – 

Centro e 

     VENÂNCIO AIRES (Instituto Federal Sul-rio-

grandense), Av. das Industrias 1865 - Bairro 

Jardim Universitário. 

     Para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO 

DIA: a) Interesse da categoria em revisar total ou 

parcialmente as Convenções Coletivas de Tra-

balho existentes e/ou fixar novas normas cole-

tivas de trabalho, através de acordos e/ou con-

venções coletivas de trabalho ou mesmo de so-

lução judicial; b) Definição e aprovação da pauta 

de reivindicações; c) Concessão de poderes à 

diretoria da entidade para realizar tratativas ne-

gociais e deliberar sobre aceitação ou não de 

propostas das patronais com vistas à realização 

de acordos e/ou convenções coletivas de tra-

balho; d) Caso sejam frustradas, no todo ou em 

parte as tratativas negociais, concessão de po-

deres para ajuizamento de dissídios coletivos - 

revisionais ou originários - perante o Tribunal 

Regional do Trabalho, com vistas ao deferi-

mento dos pedidos formulados pela categoria; 

e) Deliberar acerca da conveniência ou não, de 

fixação da contribuição assistencial em favor da 

entidade e definição de valor; f) Definição e a-

provação do valor da mensalidade associativa a 

partir de janeiro de 2018 e, g) Assuntos gerais. 

Porto Alegre/RS, 18 de março de 2017 

Nílson Airton Laucksen 

 

 
 

Apresentações gratuitas acontecem de 22 a 25 de março, no Teatro Castro Alves de 

Araçatuba (SP) 

Sindicato do Rio Grande do Sul convoca 

todos os Técnicos de segurança 

Exceto o município de Caxias do Sul 

http://www.norminha.net.br/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
http://trabalho.gov.br/images/projeto_lei.pdf
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
http://www.sp.senac.br/aracatuba
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
http://www.mundosustentavel.com.br/
https://goo.gl/DLMAVQ
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Reciclagem de Entulho ganha 

força no mercado nacional 

 

A reciclagem de entulho e RCD está 

crescendo no Brasil 
 

               A reciclagem de entulho no Brasil é 

uma atividade relativamente nova. As primei-

ras iniciativas surgiram em meados da déca-

da de 90 em São Paulo e outras cidades do 

Estado. A ideia, ainda incipiente, era recupe-

rar o material resultante do desperdício da 

construção civil e transformá-lo em agregado 

para retornar à obra, reduzindo os custos 

com a aquisição de material natural. Segun-

do Levi Torres, coordenador da Abrecon – 

Associação Brasileira para Reciclagem de 

Resíduos da Construção Civil e Demolição, 

ambientalista e secretário do CB-18 da ABNT 

– Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

um dos motivos para esse estágio consistia 

no fato de que a consciência ambiental não 

era predominante na sociedade, muito me-

nos a questão era pauta do poder público e o 

entulho ainda não era um problema "visível", 

pois, jogava-se o material em lugares fora do 

alcance dos olhos. Torres lembra que o há-

bito de descartar o entulho ou o lixo em qual-

quer lugar, sem a mínima preocupação, re-

sultou em graves acidentes ambientais, co-

mo o que aconteceu no Morro do Bumba, na 

cidade de Niterói, RJ, em 2011. 

     Acompanhando o histórico do setor des-

de o início, Torres conta que o negócio da re-

ciclagem de RCD parou no tempo. “De 1990 

até 2010 o número de usinas de reciclagem 

de resíduos da construção e demolição teve 

um crescimento pífio, não chegando a 20 em 

todo o país nesse período. As dificuldades 

para manter um empreendimento dessa natu-

reza eram enormes e até impossíveis para 

uma empresa. A grande maioria das plantas 

eram públicas tocadas por autarquias de lim-

peza ou de gestão e apoio a prefeitura. O am-

biente era hostil justamente porque não havia 

regulamentação do negócio, ou seja, o entu-

lho ainda era visto como um ônus da prefei-

tura sem qualquer relação com o seu gera-

dor”, acentua. 
 

 

As usinas contribuem para a gestao dos 

RCD no Brasil 
 

     Conforme ele, a situação começou a mu-

dar lentamente com o advento da resolução 

Conama nº 307 de 2002, que regulamentou 

a geração e o descarte de entulho no país; as 

normas ABNT em 2004, que disciplinou a 

operação de áreas de transbordo e triagem, 

aterros de inertes e usinas de reciclagem de 

entulho. Já em agosto de 2010 foi sanciona-

da a lei nº 12.305 juntamente com o decreto 

de regulamentação nº 7404, marco na gestão 

dos resíduos no Brasil. “Para o setor da re- 

ciclagem de resíduos da construção civil e 

demolição isso representou um alento, sim-

plesmente por apresentar ao empresário um 

horizonte, um futuro”, observa o especialista. 

     Nesse ritmo, Torres informa que em mea-

dos de 2010 a Abrecon foi fundada. “Em 9 de 

fevereiro de 2011, os empresários de usinas 

de reciclagem de entulho, algumas ATTs  (Á-

reas de Transbordo e Triagem) e, até aterros 

de inertes, se reuniam na primeira sede da 

entidade, no bairro das Perdizes, em São 

Paulo, SP, com o objetivo de desenvolver 

uma associação para trabalhar em prol das 

usinas de reciclagem de RCD no Brasil. Essa 

iniciativa representa um passo largo em di-

reção à organização do segmento e a profis-

sionalização do setor, seja do ponto de vista 

legal, seja na parte técnica e operacional, 

com a missão de construir relações susten-

táveis”, ressalta Torres. 

     Conforme ele, de 2002 até os dias de hoje 

houve muitos avanços, especialmente na 

sensibilidade da população para a questão, 

porém, ainda temos problemas que podemos 

julgar como agudos: descarte irregular de 

entulho e consumo do agregado reciclado. 

“Muito mudou, mas a mudança ainda é lenta, 

se comparada com a necessidade do em-

presário e a vontade do cidadão por um meio 

ambiente mais equilibrado”, considera. 

     Para Torres, as perspectivas a partir de 

2017 são positivas. “Muitos dizem que 2016 

foi um ano para ser esquecido, mas, levando 

em consideração os aspectos relacionados a 

gestão dos RCD no Brasil, temos muito a co-

memorar, felizmente!”, confirma. Entre as ra-

zões, Torres considera o fato das cidades já 

estarem entrando em colapso pela escassez 

de espaço para o descarte de entulho, o que 

leva a uma visão mais avançada sobre a ges-

tão dos resíduos, bem como, a responsabili-

dade pela geração e, especialmente, a trans-

ferência de responsabilidade por parte da 

prefeitura para o gerador. 
 

 

Levi Torres - coordenador da Abrecon 
 

     Por todo esse cenário, Torres considera 

que o setor está caminhando e evoluindo. 

”Nossos problemas continuam os mesmos: 

resistência cultural ao consumo do agregado 

reciclado e dificuldade em receber entulho ou 

fazer com que o gerador descarte o entulho 

corretamente. Porém, penso que a nossa pe-

leja esteja sendo, a miúde, recompensada. 

Por mais que o nosso trabalho de mobilizar 

as pessoas para a causa possa parecer pe-

queno, os resultados irão aparecer em longo 

prazo. Tivemos um ano bom em virtude de 

um trabalho virtuoso em anos anteriores. E 

assim será em 2018 em diante. Teremos um 

ambiente de negócio mais promissor no fu-

turo, muito pelo trabalho desenvolvido hoje”, 

conclui. 

Por Sofia Jucon 

10 dicas para evitar 

o desperdício de 

água no dia a dia 
          Ontem, quarta-feira (22/03), celebrou- 

se o Dia Mundial da Água. Especializada no 

mercado de utilities, a CAS Tecnologia ela-

borou uma lista com dez dicas práticas de 

como as pessoas podem utilizar melhor a á-

gua no seu dia a dia. Presente em mais de 

300 condomínios com a sua tecnologia de 

medição individualizada, somando mais de 

50 mil pontos em São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

     1. Tome banhos rápidos. Um banho de 15 

minutos com registro meio aberto consome 

cerca de 135 litros de água. Em um mesmo 

banho de cinco minutos, com o registro fe-

chado ao se ensaboar, você irá apenas 15 li-

tros. 

     2. Ao lavar o carro, utilize baldes e não a 

mangueira. Com essa atitude, você gastará 

apenas 60 litros de água, contra os 560 litros 

que seriam gastos com a mangueira, se uti-

lizada por 30 minutos. 

     3. Escovar os dentes por cinco minutos, 

com a torneira aberta pode gerar um gasto de 

12 litros de água. Enquanto molhar a escova, 

fechar a torneira e bochechar com um copo 

d’água representa um consumo de apenas 

0,5 litro. 
 

 
 

     4. O tipo de vaso sanitário utilizado na 

residência também pode influenciar no con-

sumo de água. Um modelo comum, por e-

xemplo, chega a gastar cerca de 14 litros de 

água. Já os vasos com dispositivo para eco-

nomizar água, podem reduzir esse consumo 

para 6 litros de água. 

     5. Ainda sobre o vaso sanitário, é possível 

diminuir o fluxo da caixa de outra forma. En-

cha uma garrafa plástica limpa com areia ou 

pedra e coloque dentro da caixa de descarga. 

Com uma parte do espaço preenchido pela 

garrafa, a caixa se encherá de forma mais 

rápida e com menos água. 

     6. Coletar água de chuva para serviços di-

ários, como lavar o chão e regar plantas tam-

bém pode ser uma boa saída na hora de redu-

zir o consumo de água. 
 

 
 

     7. Na hora de lavar louça, organize os ob-

jetos que serão lavados. Ensaboe todos e so-

mente depois enxague. 

     8. Regar as plantas no horário adequado 

também é importante. Isso porque, regando 

antes das 8h ou após às 19h, você ajuda a 

reduzir o processo de evaporação da água. 
 

 
 

     9. Vazamentos na torneira e na descarga 

são vilões do consumo consciente. No caso 

da descarga, em que não é tão fácil identificar 

o vazamento, jogue cinzas na privada. Se as 

cinzas não ficarem depositadas no fundo do 

vazo, pode ser que haja um vazamento na 

válvula. 

 

     10. Utilize redutores de vazões de água 

em torneiras e chuveiros. Esses dispositivos 

diminuem o fluxo da água, proporcionando 

uma economia ainda maior. 

                A história dos detetives partícula-

res no Brasil inicia uma nova etapa, a partir 

da regulamentação da profissão, aprovada 

pelo senado no último dia 15 de março. O 

projeto inicial, de autoria do ministro do Tra-

balho, Ronaldo Nogueira – na época, depu-

tado federal – estabelece as condições para 

o exercício da profissão e o âmbito de atu-

ação dos detetives particulares, entre outras 

regras. “Essa profissão já existe no Brasil 

desde o Império, mas só agora é regulamen-

tada por lei”, destacou o ministro, nessa 

quarta-feira (23), na abertura do 1º Congres-

so Nacional dos Detetives Particulares do 

Brasil, em Brasília. 
 

 
 

     Durante o evento, na Câmara Legislativa 

do Distrito Federal, o presidente da Comis-

são Nacional pela Regulamentação da Pro-

fissão de Detetive, Itacir Amauri Flores, afir-

mou que este é um momento especial. “Era 

o sonho da categoria há muitos anos. Nossa 

profissão deverá ser uma das maiores do 

Brasil”, projetou, apontando o ministro Ro-

naldo Nogueira como “um dos ícones que fi-

zeram acontecer esse momento”. 

     Homenageado no congresso, o ministro 

lembrou que os esforços pela regulamenta-

ção começaram em 2011 e que agora, com a 

aprovação do projeto pelo Senado, falta a 

sanção presidencial. Ele explicou que esse 

reconhecimento é fundamental para o forta-

lecimento e o aprimoramento da profissão, 

mas acrescentou que o trabalho da categoria 

deve continuar, com a organização de sindi-

catos nos estados para o fortalecimento e a 

união dos detetives como categoria. 

     Uma das medidas que precisam ser ado-

tadas, segundo Ronaldo Nogueira, é a cria-

ção de uma escola de formação reconhecida 

por uma Federação dos Detetives. Essa esco-

la será responsável pela entrega dos disti-

ntivos e pelo “carimbo” que provará a serie-

dade e a capacitação do profissional. 

     Salientando a importância da profissão, o 

ministro apontou os benefícios que a regula-

mentação trará para a sociedade. “A iniciativa 

privada e o cidadão têm o direito de ter um 

meio de investigação particular, para dar se-

gurança no que diz respeito à vida privada”, 

disse. 

     Atividades - A estimativa é de que existem 

cerca de 50 mil detetives particulares no Bra-

sil, mas esse número pode ser maior – e a 

regulamentação deve ajudar a definir melhor 

essa situação. Pelo projeto de regulamenta-

ção, o detetive particular é o profissional que 

planeja e executa a coleta de dados e infor-

mações de natureza não criminal, utilizando 

recursos e meios tecnológicos permitidos, 

para esclarecer assuntos de interesse privado 

do contratante. 
 

 
 

     Com a regulamentação, o detetive particu-

lar poderá atuar em investigações de casos 

familiares, conjugais, de quebra de contrato, 

de desaparecimento e localização de pessoas 

ou animais, além de apurar questões de ido-

neidade de empregados e violação de obriga-

ções trabalhistas, entre outros tipos de ativi-

dades. No entanto, a qualquer momento, se 

perceber que um crime está sendo cometido, 

o detetive deverá comunicar à polícia. O texto 

também permite que o detetive participe de 

investigações policiais em outros casos, se 

isso for permitido pelo delegado que dirige o 

inquérito. 

     Requisitos - A regulamentação também 

impõe requisitos para a profissão de detetive 

particular, a começar pela escolaridade de ní-

vel médio. Também haverá curso de forma-

ção, de no mínimo 600 horas de duração, in-

cluindo no  currículo matérias de Direito 

Constitucional, Direitos Humanos, Direito 

Penal, Direito Processual Penal, e Direito Ci-

vil. E só poderá ter registro profissional a pes-

soa que estiver de posse dos direitos civis e 

políticos e não tiver condenação penal. 

     “A descrição de detetive particular na CBO 

(Classificação Brasileira de Ocupações) era 

muito genérica, porque estava incluída em 

uma relação que continha também profissio-

nais como detetives de polícia e papilosco-

pistas. Com a regulamentação, o detetive par-

ticular passa a ter uma descrição detalhada e 

clara do que pode e do que deve fazer esse 

profissional”, comentou Ronaldo Nogueira. 

 

     O ministro explica que, agora, deverá ser 

criado um Código de Ética. Os detetives parti-

culares também poderão candidatar-se a car-

gos específicos em empresas públicas e par-

ticulares que exigem a documentação profis-

sional adequada. “Isso será positivo tanto pa-

ra os profissionais sérios quanto para as 

pessoas que buscam o serviço de detetive 

particular”, explicou. 

Ministério do Trabalho 

Daniel Hirschmann 

Ministro destaca importância da 

regulamentação da profissão de detetive 
 

 

Ronaldo Nogueira foi homenageado no Congresso Nacional de Detetives, que celebra a 

regulamentação aprovada no Senado, a partir de projeto de autoria do ministro 
 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
http://www.psicologacarlalima.com.br/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
http://www.onsafety.com.br
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Tribunal mantém 

adicional de 

periculosidade à 

empregada que 

atuava em posto 

de gasolina e 

não era frentista 
 

 
 

                Uma trabalhadora que exercia sua 

atividade junto às bombas de combustível de 

um posto de gasolina ganhou o direito de re-

ceber adicional de periculosidade. A decisão, 

unânime, é da 11ª Turma do Tribunal Regio-

nal do Trabalho da 4ª Região, confirmando, 

nesse aspecto, sentença da juíza Roberta 

Testani, da 3ª Vara do Trabalho de Gravataí. 

     A reclamante exercia função de vendedora 

em um posto de gasolina. Ela abordava cli-

entes ao lado das bombas de combustíveis 

para oferecer serviços de uma empresa es-

pecializada em identificação automática de 

veículos. Devido à proximidade a uma área 

de risco durante a maior parte de sua jornada 

de trabalho, a vendedora ajuizou uma ação 

para receber adicional de periculosidade, en-

tre outros pedidos. Na sentença, a juíza con-

cedeu o pagamento do adicional incidido 

sobre o salário básico, rejeitando o pedido de 

incidência sobre a remuneração, uma vez que 

a base de cálculo não é feita sobre o salário 

acrescido de outros adicionais, em concor-

dância com a Súmula 191 do TST, art. 193, 

§ 1º da CLT. 

     Insatisfeita com a decisão concedida pelo 

primeiro grau, a empresa reclamada interpôs 

recurso no TRT-RS, alegando o fato de a re-

clamante não ser frentista e de o laudo pe-

ricial não especificar a frequência com que a-

bordava clientes junto às bombas de com-

bustível. Ao analisar o caso, o relator do pro-

cesso na 11ª Turma, desembargador Herbert 

Paulo Beck, utilizou o mesmo documento pa-

ra negar provimento ao recurso. O magistra-

do destacou a declaração da perícia de que 

as funções da reclamante eram periculosas 

durante 30% de sua atividade laboral. Os de-

sembargadores também consideraram apli-

cável o disposto no art. 193 da CLT e o en-

quadramento previsto no Anexo 2, letra m, da 

Portaria/MTE nº 3.214/78, que estabelece 

como área de risco toda a área de abaste-

cimento, onde houver operação de bombas 

de abastecimento de inflamáveis líquidos. 

Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 

Compartilhamos com Robson Pêgo 

Especialista em Direito Previdenciário e Direito 

Trabalhista 

 

Fundacentro no 

Espírito Santo 

realiza 2º curso 

de PPRA 

  
 

                A Fundacentro no Espírito Santo 

realizou nos dias 14, 15 e 16 de março, o 2º 

curso neste em 2017, intitulado: Como ela-

borar e gerenciar o Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais – PPRA. 
 

 
 

     O curso foi ministrado pelo tecnologista 

Antonio Carlos Garcia Júnior, promovendo a 

discussão do conteúdo da NR-9 e das ferra-

mentas gerenciais disponíveis para elaborar, 

acompanhar a implantação e avaliar o de-

sempenho dos Programas de Prevenção de 

Riscos Ambientais. 
 

 

Secretaria do Trabalho 

do Rio adere a mutirão 

de serviços do 

Ministério, no próximo 

sábado (25) 

Cidadão receberá encaminhamento ao 

seguro desemprego, emissão de 

carteiras de trabalho e intermediação de 

mão de obra 
 

               A Secretaria Estadual de Trabalho e 

Renda (Setrab-RJ) aderiu ao mutirão que se-

rá realizado pela Superintendência Regional 

do Rio de Janeiro (SRTE-RJ), no próximo sá-

bado (25/03). Serão oferecidos atendimentos 

de Intermediação de Mão de Obra (IMO), en-

caminhamento ao seguro-desemprego, e-

missão de Carteiras de Trabalho e Previdên-

cia Social (CTPS). Estes serviços estarão 

disponíveis a partir das 8h e o atendimento 

se encerrará às 15h de sábado. 
 

 
 

     A SRTE-RJ já havia disponibilizado 224 

vagas para encaminhamento para o seguro-

desemprego. Com a participação da Setrab-

RJ, serão disponibilizadas mais 105 vagas, 
porém, é necessário o agendamento prévio 

pela internet. 

     O objetivo desse mutirão é compensar o 

período do Carnaval, que teve o atendimento 

interrompido. A sede fechou na sexta-feira 

(24) anterior ao feriado e reabriu somente na 

quinta-feira da semana seguinte (02/03). A 

interrupção foi necessária, por causa da lo-

calização da sede da Superintendência, que 

fica no centro da capital carioca, onde o trân-

sito e a segurança sofreram diversas mudan-

ças. 

      

Flávia Albuquerque – Repórter da Agência Brasil 
 

            Um levantamento feito pelo Sindicato 

dos Servidores Públicos Civis Federais do 

Departamento de Polícia Federal do Estado 

de São Paulo (Sindpolf-SP) revela que entre 

1999 e 2015 houve 42 casos de suicídio en-

tre policiais federais. Os dados foram entre-

gues à Polícia Federal e discutidos hoje (17) 

no 1º Encontro de Prevenção ao Suicídio, na 

sede da Superintendência da Polícia Federal 

em São Paulo. 
 

 
 

     Mais da metade dos casos ocorreu em a-

penas em cinco anos: entre 2010 e 2015, fo-

ram 24 suicídios e sete tentativas. Entre 1999 

e 2004 foram oito casos e entre 2005 e 2009, 

dez. Entre 2002 e 2004 não foram registados 

casos, mas o destaque fica para o período de 

2010 a 1014 no qual houve 22 suicídios, 

sendo que só em 2012 oito policiais tiraram 

a própria vida.  

     “O suicídio é algo muito sensível na área 

da segurança pública e a Polícia Federal é o 

serviço em que há mais casos. Falar na razão 

que leva a pessoa ao suicídio é complexo 

porque é um conjunto de fatores, mas, sem 

dúvida, no caso da Polícia Federal, tivemos 

perseguição e briga interna por cargos, e nós 

não temos plano de reestruturação dea car-

reira. Isso faz com que o profissional se des-

motive e há também o assédio moral”, disse 

o presidente dos Sindipolf-SP, Alexandre 

Santana Sally. 

     Além disso, Sally destacou o risco ine-

rente à profissão e a percepção da sociedade 

sobre o trabalho do policial. “Na época da re- 

Professoras podem trabalhar 400% a mais para se aposentar 

Por Isabelle Grangeiro, colaboradora da Rede Fórum 
  

               Segundo dados do Sindicato dos 

Professores da Rede Particular de São Paulo, 

a reforma previdenciária (PEC 287) pode re-

sultar num acréscimo superior a 400% no 

tempo de contribuição das professoras de e-

ducação básica. Esse acréscimo deve-se ao 

fim da aposentadoria especial da categoria, 

aos 25 de contribuição para mulheres e 30 

anos para homens. 

     As professoras da educação básica serão 

duplamente penalizadas, além revogação do 

parágrafo 8º do artigo 201, que garante aos  

 

 

pressão, [a PF] era um braço do governo e 

com a Constituição de 1988 começou a o-

correr uma renovação do quadro ao longo do 

anos. Houve uma evolução, e a polícia hoje 

não é somente repressora, e sim cidadã. 

[Tem papel] de proteção e prevenção, só que 

o cidadão ainda se atém à repressão e à 

tortura. Para nós, que estamos na rua, tem 

um reflexo emocional muito grande.” 
 

 
 

     Profissões de risco 

     Segundo o psiquiatra Roberto Tonanni de 

Campos Mello, que atua na Superintendên-

cia da Polícia Federal em São Paulo, médi-

cos e policiais têm maior incidência de suicí-

dio do que profissionais das demais catego-

rias porque ambos têm os meios para fazer 

isso. “O médico sabe usar o remédio para a-

cabar com a própria vida e os policiais têm a 

arma como um recurso fácil. Aqui na Polícia 

Federal houve uma série de ocorrências que 

mobilizou a direção para fazer alguma coisa.” 

     Tonanni explicou que, desde 2014, foi es-

tabelecida a regra que determinava o recolhi-

mento da arma de qualquer policial que fosse 

afastado do trabalho por doença mental, co-

mo forma de prevenção. “Muitos questiona-

ram essa medida, porque consideraram que 

há outros meios para se suicidar, porém é 

aquele minuto que faz a diferença. Se ele não 

tem a arma, não usa, e pode ser que depois 

consiga conversar com alguém ou que al- 
guém perceba que não está bem. Isso faz a 

diferença entre a pessoa se matar ou não.” 

 

Segundo dados do Sindicato dos Professores da Rede Particular de São Paulo, a reforma 

previdenciária (PEC 287) pode resultar num acréscimo superior a 400% no tempo de contribuição das 

professoras de educação básica. A unificação entre homens e mulheres da idade mínima para 

aposentadoria atinge diretamente a categoria. Segundo dados do Censo as Educação Básica (2015), 

80% do magistério da educação básica no Brasil é composto por mulheres 

professores de educação básica redução de 

cinco anos na aposentadoria por tempo de 

contribuição, a Proposta de Emenda Consti-

tucional também institui um limite de idade 

de 65 anos para aposentadoria de homens e 

mulheres. 

     A unificação entre homens e mulheres da 

idade mínima para aposentadoria atinge di-

retamente a categoria. Segundo dados do 

Censo as Educação Básica (2015), 80% do 

magistério da educação básica no Brasil é 

composto por mulheres. 

     Se uma professora leciona há 20 anos e 

Pesquisa mostra que 42 policiais federais se 

suicidaram entre 1999 e 2015 

     O presidente do Centro de Valorização da 

Vida (CVV), Robert Gellert Paris Júnior, res-

saltou que 90% dos casos de suicídio são e-

vitáveis. Atualmente, são registrados 1 mi-

lhão de suicídios por ano em todo o mundo, 

número que Gellert considera subestimado. 

“O suicídio é um estigma, e as famílias não 

gostam de dizer que um parente se suicidou. 

Uma morte a cada 40 segundos é um pro-

blema de saúde pública porque pode ser evi-

tado se tivermos os cuidados relativos a essa 

emergência.” 

     Gellert disse que a presença de alguém 

que se importe com a pessoa que está pas-

sando por problemas que podem levar ao sui-

cídio é primordial, porque uma conversa po-

de mudar esse processo. “A saúde mental e 

emocional tem a ver com escolhas e saber 

que tem saída. Quando se está desesperado, 

não se enxerga mais nada. Por isso, é ne-

cessário falar sobre suicídio, já que esse mi-

lhão de pessoas morre por ano, e ninguém fa-

la sobre isso.” 
 

 
 

     O presidente do CVV disse ainda que, no 

mínimo, 17% da população pensou ou vai 

pensar em se matar pelo menos uma vez na 

vida. “Não é uma anormalidade, é uma coisa 

que acontece na nossa vida. Às vezes, pensa-

mos em desistir. É normal. E, se não tem com 

quem falar e não procura ajuda, a pessoa aca-

ba se matando. O incentivo é para falar, e pro-

curar ajuda porque o suicídio é evitável. 

 

Edição: Denise Griesinger 

tem 40 anos de idade, hoje, ela pode optar por 

aposentar-se em cinco anos. Caso as novas 

regras vierem a ser aprovadas, ela será obri-

gada a trabalhar por mais 25 anos, ou seja, 

um acréscimo de 400% em relação aos 5 

anos que faltam hoje para ela se aposentar. 

     O Sindicato dos Professores do Ensino 

Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) 

considera a reforma “injusta e inaceitável”. 

Segundo o material divulgado pelo Sindica-

to, o governo de Temer não leva em conta que 

a docência é considerada uma profissão pe-

nosa. “Lidamos com um grande número de 

estudantes, das mais diversas idades, du-

rante 200 dias por ano, na maior parte das 

vezes em condições inadequadas, sujeitos in-

clusive a situações de violência”. 
 

 
 

     A PEC 287 está em votação no Congresso 

Nacional e os deputados têm até hoje, dia 17, 

para apresentar emendas à comissão espe-

cial que analisa a proposta de reforma da 

Previdência. O prazo, que havia terminado na 

última terça-feira, dia 14, foi prorrogado pelo 

presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-

RJ). 

  

 
 

Clique nas imagens, tenha 
mais informações e faça 

sua inscrição agora 
mesmo! 

http://www.norminha.net.br/
http://www.tstonline.com.br/curso-auditor-interno-esocial-araçatuba?tracking=5878b44f50060
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/pesquisa-mostra-que-42-policiais-federais-se-suicidaram-entre-1999-e-2015
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/CursoNR-12_40Horas_ProgramaApresentao.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/CursoNR-12_40Horas_ProgramaApresentao.pdf
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que usava a droga inclusive em reuniões com 

a equipe. Além de não concordar com o uso, 

ela sustentou que se tornava usuária passiva 

contra a sua vontade, o que a levou a pedir 

dispensa. 

     O juízo do primeiro grau havia deferido os 

pedidos da empregada, mas o Tribunal Regi-

onal do Trabalho da 9ª Região (PR) inocen-

tou o empregador da condenação, com o en-

tendimento  de  que,  apesar  de  testemunha 
 

 
 

confirmar a sua versão, não havia qualquer 

prova de que isso tivesse causado algum 

prejuízo à trabalhadora. 

     O relator do recurso da empregada ao 

TST, ministro Hugo Carlos Scheuermann, o- 

Empresas investem na formação de 

instrutores de equipamentos 

equipamentos e técnicas de apresentação pa-

ra ministrarem treinamentos para formação 

de novos operadores. 

     “Um treinamento para formação de instru-

tor deve aprimorar os conhecimentos dos 

profissionais. É importante que o candidato a 

instrutor tenha proficiência que inclui carac-

terísticas como: habilidade de comunicação; 

facilidade de interagir com as pessoas; e ex-

periência no equipamento sobre o qual mi-

nistrará o treinamento”, destaca o engenheiro 

mecânico e de segurança do trabalho, res-

ponsável pela metodologia da RRQualifica, 

Roland Robert Colombari. 

     Algumas normas regulamentadoras, que 

tratam das questões de segurança e saúde no 

trabalho, determinam que os treinamentos 

para instrutores devem estar sob a responsa-

bilidade de um profissional qualificado em 

segurança do trabalho e em alguns casos 

mais específicos por profissional habilitado 

(engenheiro). 

Uso de maconha por sócio durante reuniões resulta 

em rescisão indireta de contrato de supervisora 

bservou que, mesmo entendendo que é obri-

gação da empresa zelar por um ambiente 

saudável e que a demonstração do uso de en-

torpecentes no ambiente de trabalho seria fa-

to grave suficiente para a rescisão indireta, o 

Tribunal Regional reformou a sentença por 

não verificar vício de consentimento no pedi-

do de dispensa. Mas, segundo o relator, a 

discussão não diz respeito ao suposto vício 

de consentimento, mas, sim, ao direito da 

trabalhadora de considerar rescindido o vín-

culo de emprego quando o empregador não 

cumpre as obrigações contratuais. 

     No caso, a falta de cuidado com o ambi-

ente do trabalho, a saúde, a higiene e a segu-

rança dos seus trabalhadores caracteriza a 

falta grave prevista na alínea d do artigo 483 

da CLT. O artigo 157 e a Convenção 155 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

por sua vez, dispõem que as obrigações de-

correntes do contrato devem ser cumpridas 

na integralidade. 
 

 
 

     Dano moral 

     Para o relator, uma vez provada a omissão 

da empresa em relação à conduta do sócio, o 

dano moral dispensa comprovação, devendo 

a empresa pagar a indenização, nos termos 

do artigo 5o, inciso X, da Constituição Fede-

ral. O ministro assinalou que a empregada 

também foi acusada de furto sem prova. Por 

unanimidade, a Turma restabeleceu a senten-

ça. 

 

     (Mário Correia/CF) 

     Processo: RR-112-35.2013.5.09.0002 

     Fonte: www.tst.jus.br 

Grupo Móvel do 

Ministério do Trabalho 

fiscaliza terminais 

portuários de Manaus 

 

Ação teve início em fevereiro, em oito 

terminais privados, e lavrou mais de 

200 autos de infração incluindo itens de 

segurança e saúde no trabalho e 

legislação trabalhista 
 

                O Grupo Especial de Fiscalização 

Móvel do Trabalho Portuário e Aquaviário 

encerrou a operação realizada em terminais 

portuários da cidade de Manaus (AM). A a-

ção teve início em fevereiro deste ano e foi 

realizada por auditores-fiscais do Trabalho 

de diversos estados. Foram realizadas inspe-

ções em oito terminais privados, com verifi-

cação das instalações e análise de documen-

tos de operadores portuários. 

     Além do acompanhamento das operações 

portuárias, os auditores verificaram as insta-

lações existentes, com foco em alguns itens 

como o trabalho em espaços confinados, 

uma vez que os principais terminais pos-

suem cais flutuante, sobre balsas, necessi-

tando que haja constante serviço de reparo 

naval. Foram, então, verificadas as Permis-

sões de Entrada e Trabalho em espaços con-

finados e as capacitações existentes, por e-

xemplo, entre outros itens. 

     Foram fiscalizados os terminais portuá-

rios Chibatão, Super Terminais, Porto do Ci-

mento, Moss, Navecunha, Bertolini e Ocrim, 

além operadores e prestadores de serviço. 

     Outras ações fiscais na cidade terão conti-

nuidade a partir de cronograma definido pela 

Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT). 

                      A 6ª Turma do TRT de Minas, 

acompanhando voto do desembargador José 

Murilo de Morais, modificou a decisão de 1º 

grau que havia negado o pedido de um mo-

torista de que fosse declarada a invalidade de 

sua dispensa e a consequente reintegração à 

empresa de ônibus na qual trabalhava. No 

caso, o juiz sentenciante entendeu que a do-

ença do trabalhador (transtorno mental) não 

decorria do contrato de trabalho e, como ele 

estava apto para suas atividades no momento 

do desligamento, a dispensa seria válida. 

     Mas esse não foi o entendimento do rela-

tor do recurso do empregado. Pela prova pe-

ricial, ele verificou que o motorista foi diag-

nosticado como portador de doença grave – 

“transtorno mental de comportamento devi-

do a uso de substância estimulante (síndro-

me da dependência)”, que desencadeou ou-

tras doenças (transtorno ansioso e do sono e 

possível esquizofrenia), necessitando de 

acompanhamento médico e com uso diário 

de medicamentos. A consequência, como 

não poderia deixar de ser, eram diversos e 

seguidos afastamentos do trabalho. 

     Conforme constatado pelo perito, a rela-

ção de nexo causal entre a doença do moto-

rista e seu trabalho ficou comprometida, já 

que a acompanhante do trabalhador nada sa-

bia relatar sobre o desenvolvimento da pato-

logia e ele também não apresentava condi- 

 

 

 

CLIQUE ACIMA E FAÇA SUA INSCRIÇÃO 

AGORA MESMO! 

 

Empregado com transtorno mental deverá 

ser reintegrado à empresa de ônibus e 

receberá indenização 
Foto ilustração 

 

 

ções de relatar os fatos, em razão de sua situ-

ação clínica e seu discurso incoerente. O peri-

to ainda acrescentou que o motorista não se 

encontrava apto ao trabalho por ocasião de 

sua demissão. No mais, pelo que se extrai 

dos atestados médicos, apesar do tratamento 

psiquiátrico sistemático, seu quadro piorou, 

estando ele hoje impossibilitado total e tem-

porariamente para exercer a função. 

     “Nesse contexto, evidenciado que o recla-

mante é portador de doença grave, que ne-

cessita uso diário de medicamento e de trata-

mento e acompanhamento médico, não pode 

ter seu contrato de trabalho rescindido, res-

saltando-se que sem emprego não há salário, 

nem vínculo com a Previdência Social, difi-

cultando o tratamento da doença, sendo pou-

co provável nova colocação no mercado de 

trabalho, porquanto continua sem condições 

de desempenhar suas atividades”, pontuou o 

julgador. Ele aplicou analogicamente ao caso 

a previsão da Súmula 443 do TST, que trata 

da hipótese do portador de doença grave que 

suscite estigma ou preconceito, já que a em-

presa tinha conhecimento do quadro clínico 

do empregado, que se iniciou e agravou no 

curso do contrato de trabalho. 

     Diante disso, o relator declarou a nulidade 

da dispensa e determinou a reintegração do 

motorista no emprego, em função compatível 

com seu estado de saúde, com pagamento 

dos salários, 13ºs salários e férias com 1/3, 

vencidos e vincendos, até seu efetivo retorno, 

permitida a dedução das verbas recebidas na 

rescisão e de eventual recebimento de benefí-

cio previdenciário após desligamento. E 

mais: levando em conta os evidentes danos 

que a dispensa provocou ao trabalhador – 

que imediatamente teve seu quadro agravado, 

com alteração dos medicamentos, conforme 

atestados médicos examinados – o julgador 

entendeu ser devida ao motorista indenização 

por danos morais, arbitrados em R$10.000, 

00. A Turma julgadora acompanhou esse en-

tendimento. 
 

Colaborou: Dr. Enrique Diez Parapar - Fisioterapeuta do 

Trabalho – Professor de Educação Física 

EDP Consultoria – Ergonomia e Higiene Ocupacional 

www.edpconsultoria.com.br  

               A Primeira Turma do Tribunal Su-

perior do Trabalho reconheceu a rescisão in-

direta do contrato de trabalho de uma super-

visora de vendas da Go2 Design Informática 

Ltda., do Paraná, e condenou a empresa ao 

pagamento de R$ 3 mil de indenização por 

dano moral, em decorrência da conduta de 

um dos sócios que usava maconha no meio 

dos empregados. A situação foi considerada 

falta grave do trabalhador. 
 

 
 

     Na reclamação trabalhista, a supervisora 

alegou diversos motivos para a rescisão indi-

reta, como o não pagamento de comissões e 

retenção da CTPS, mas, segundo ela, o “es-

topim” foi o comportamento do proprietário,  

 

 

Decisão é do Tribunal Superior do Trabalho 

 
 

     A procura por cursos de formação de ins-

trutor de operação de equipamentos, como 

plataforma elevatória, cesta área, empilhadei-

ra entre outras máquinas vem crescendo. O 

mercado cada vez mais competitivo motiva 

as empresas a investirem nesta formação a 

fim de gerar redução de custos e eficácia dos 

serviços prestados internamente ou externa-

mente. 

     Com este objetivo, empresas de diferen-

tes setores buscam a metodologia da RRQua-

lifica para formarem instrutores de operação 

de máquinas. Nesta metodologia dinâmica e 

com foco prático, os participantes recebem 

capacitação sobre a operação segura destes  

Participe da 22ª Pesquisa 

Nacional sobre o mercado 

de SST 

     Responda o questionário que revela as me-

lhores marcas do setor de Saúde e Segurança 

do Trabalho, que serão divulgadas no Anuário 

Brasileiro de Proteção 2017. A pesquisa apre-

senta questões sobre a relação do profissional 

com os produtos e serviços e a indicação das 

marcas mais lembradas. Além de participar da 

pesquisa, se você é assinante da Revista Prote-

ção, concorra a 5 passaportes de Formação 

Profissional em qualquer evento promovido 

pela Proteção Publicações e Eventos em 2017. 

Ou, se não é assinante, concorra a 20 assina-

turas anuais da Revista Proteção Digital.  Res-

ponda a pesquisa até 30 de março de 2017, o 

sorteio acontecerá no dia 31 de março. Acesse 

aqui e responda.  

http://www.norminha.net.br/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
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/
http://www.protecao.com.br/site/content/formulario/pesquisa_sstV1.php?pass=true
http://www.protecao.com.br/site/content/formulario/pesquisa_sstV1.php?pass=true
http://www.tstonline.com.br/curso-auditor-interno-esocial-araçatuba?tracking=5878b44f50060
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Os dez erros mais comuns na declaração 

do Imposto de Renda 

     1) Abatimento de despesas médicas não dedutíveis 

    As despesas médicas não têm limites na declaração, mas é pre-

ciso cuidado para não inflar os valores. A Receita Federal tem um 

controle eficiente para cruzar informações entre a nota lançada pelo 

declarante e os registros do profissional de saúde. Também é ne-

cessário cuidado com o lançamento das informações médicas dos 

dependentes. Um erro comum é declarar como dependente alguém 

que não se enquadra nesse perfil. Os gastos com remédios também 

não podem ser colocados, a não ser que eles já estejam na nota 

fiscal do hospital. 

     2) Inclusão de despesas com educação não dedutíveis 

     Nem todas as despesas com educação são dedutíveis. Os cur-

sos classificados como extracurriculares, como línguas, cursos 

preparatórios e outros não podem entrar na declaração como forma 

de aumentar o valor dedutível. Podem ser declarados as mensa-

lidades com curso fundamental, médio e superior (graduação, pós, 

mestrado e doutorado). Também podem ser declarados os gastos 

com educação infantil e educação profissional, compreendendo o 

ensino técnico e o tecnológico. O limite para essas despesas é de 

R$ 3.561,50. 

     3) Omissão de renda do dependente 

     Para poder deduzir despesas com dependentes, é preciso decla-

rar o nome e, a partir dos 12 anos, o CPF - até o ano passado, essa 

idade era de 14 anos. Além do nome e do CPF, a renda obtida pelo 

dependente com bolsas ou pensões também tem de entrar na de-

claração, já que esses valores são considerados como se fossem 

salários. 

     4) Omissão de salário de antigos empregadores 

     Se você mudou de emprego ou foi demitido em 2016, vá até o 

seu antigo empregador e pegue o comprovante de rendimentos. 

Esse documento contém todas as informações que precisam ser 

declaradas relacionadas ao emprego antigo. Profissionais liberais, 

que têm mais de uma fonte de renda, precisam declarar todas elas. 

     5) Informações de valores errados 

     Não se esqueça dos centavos. Os valores precisam ser digita-

dos integralmente para que o declarante não caia na malha fina. Fi-

que atento também ao local onde os valores serão preenchidos, 

esses erros podem atrasar a devolução do seu imposto de renda. 

     6) Omitir pensão alimentícia 

     O contribuinte não pode deixar de declarar a pensão alimentícia. 

Para quem paga a pensão acordada judicialmente, é possível dedu 

zir até 100% do valor da renda tributável. Quem recebe os valores, deve acres-

centar como renda tributável. 

     7) Omissão de recebimento de aluguéis 

     Os aluguéis também são considerados rendimentos tributáveis. Se o inqui-

lino é pessoa jurídica, a tributação será na fonte. Caso seja pessoa física, o reco-

lhimento é mensal, via carnê-leão. Quem recebe o aluguel precisa declarar. 

     8) Pessoa incluída em duas declarações ao mesmo tempo 

     Uma pessoa pode ser dependente apenas de um contribuinte. Se as despesas 

de filhos, pais, avós ou outro tipo de dependente é paga por mais de uma pessoa, 

é preciso chegar a um acordo sobre quem vai lançar as despesas. 

     9) Não declarar ou deixar de recolher imposto sobre ganhos com ações 

     Ganhos com ações, acima de R$ 20 mil, precisam ser declarados e o imposto 

recolhido. 

     10) Pedir dedução do plano de previdência errado 

     É preciso cuidado par não declarar planos de previdência complementar na 

modalidade VGBL como dedutíveis. A legislação permite a dedução apenas de 

planos de previdência complementar na modalidade PGBL e limitadas em 12% 

do rendimento tributável declarado. 

     Fonte: Portal Brasil 

 

 

 

                 Como mencionado em artigo an-

terior, à legislação previdenciária expõe ou-

tras hipóteses que se equiparam legalmente 

ao acidente de trabalho, as quais podem en-

contrar as doenças ocupacionais, os aciden-

tes in itinere e as concausas. 

     A lei nº 8.213/91 elenca em seu inciso II, 

do artigo 21 uma série de outros acidentes e-

quiparados. Contudo, esses infortúnios o-

correm raramente, tanto que a própria Previ-

dência Social, em suas estatísticas, não as 

discriminam. (OLIVEIRA. P.2013.61). Por 

esse motivo, não alisaremos tais hipóteses, 

passando, nesse momento, analisar as prin-

cipais espécies de acidente atípico. 
 

 
 

     Doenças ocupacionais 

     De acordo como dispõe o artigo 20 da lei 

8.213/91, podem ser entendidas como doen-

ça ocupacional aquelas doenças decorrentes 

do exercício do trabalho ou pela prática da 

atividade. Paulo Roberto BARSANO; BARBO-

SA (2012, p.108) conceitua doença ocupa-

cional como sendo “Toda moléstia causada 

pelo trabalho ou pelas condições do ambi-

ente em que ele é executado e que com ele 

se relacione diretamente”. 

 

     As doenças profissionais, conforme o in-

ciso I, do artigo 20 da lei 8.213/91, são aque-

las que produzidas ou desencadeadas pelo 

exercício do trabalho peculiar a determinada 

atividade e constante da respectiva relação 

elaborada pelo Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social. 

     Ocorre que nas doenças profissionais o 

nexo causal está presumido, uma vez que a 

atividade é requisito essencial para o desen-

volvimento da doença, o que gera, dessa for-

ma, a presunção absoluta, pois o trabalho é 

causa necessária. (IBRAHIM, 2015, p.255). 

Sebastião de Oliveira (2013, p.51) traz um 

exemplo clássico de um empregado de uma 

mineradora que trabalha exposto ao pó de 

sílica que adquire a silicose. 

     Já a doença do trabalho, conceituada no 

inciso II do artigo 20 da lei 8.213/91, é “ad-

quirida ou desencadeada em função de con-

dições especiais em que o trabalho é reali-

zado e com ele se relacione diretamente, 

constante da relação mencionada no inciso 

I”. Nessa espécie, segundo Flávio Zambitte 

(2015, p.255) a presunção é mais frágil, pois 

o trabalho é concorrente para a doença, um 

fator de risco, porém não necessariamente 

dominante. Sebastião de Oliveira (2013, 

p.51) exemplifica a situação indicando a o-

corrência de Lesões por esforço repetitivo 

(LER), pois, podem ser adquiridas ou de-

sencadeadas por qualquer atividade, sem 

qualquer vinculação direta à determinada 

profissão. 

     Nesse sentido, o que mais diferencia a 

doença do trabalho com a doença profissio-

nal é o meio probatório. Assim, nas doenças 

profissionais o nexo é presumido, não ne-

cessitando, dessa forma, o trabalhador de-

monstrar por meios de provas robustas a con 

Principais tipos de acidentes de 

Trabalho Atípicos 
 

 

tribuição do trabalho para o surgimento da 

doença. Ao contrário da doença profissional, 

onde se faz necessário a constituição do nexo 

causal pelo empregado. 

     Em contrapartida, o parágrafo 1º do artigo 

20 da lei 8.213/91 informa que não se enqua-

dram como doença ocupacional as doenças 

degenerativas, aquelas inerentes ao grupo e-

tário, a que não produza incapacidade labora-

tiva, bem como a doença endêmica adquirida 

por segurado habitante de região em que ela 

se desenvolva, salvo comprovação de que é 

resultante de exposição ou contato direto de-

terminado pela natureza do trabalho. Contudo 

esse entendimento não se deve ser entendido 

de forma literal, uma vez que uma doença po-

de ser agravada pela atividade laboral exerci-

da, assim, deve ser analisado com cautela o 

caso concreto. 
 

 
 

     Acidente In itinere 

     O acidente In itinere também conhecido 

como acidente de trajeto, ocorre quando o 

trabalhador sofre um acidente no percurso de 

sua residência para o trabalho e visse-versa. 

(AMADO, 2016, p.295). 

     Essa hipótese de acidente de trabalho en-

contra respaldo no artigo 21, inciso IV, alínea 

d, da lei 8.213/91: 

     Art. 21 Equiparam-se também ao acidente 

do trabalho, para efeitos desta Lei: 

     IV – o acidente sofrido pelo segurado, ain-

da que fora do local e horário de trabalho: 

     d) no percurso da residência para o local 

de trabalho ou deste para aquela qualquer que 

seja o meio de locomoção, inclusive veículo 

de propriedade do segurado. 

     Como observado no artigo supramencio-

nado, o trabalhador será assegurado contra 

os acidentes decorrentes dos eventos ligados 

diretamente ao trabalho, mesmo quando do 

simples deslocamento de sua residência para 

o local de trabalho e do local de trabalho para 

sua residência. 

     A jurisprudência entende que para ser ca-

racterizado acidente de trajeto o empregado 

não necessariamente deverá optar pelo “ca-

minho mais curto” entre a sua residência e o 

local de trabalho. Deste modo, “ligeiro desvio 

no percurso, quando o empregado entre em 

um estabelecimento comercial para aquisição 

de um bem, não rompe o nexo entre acidente 

e o retorno do trabalho para casa". (CASTRO; 

LAZZARI, 2014, p. 479). 

     Concausas 

     Prevista no inciso I do artigo 20 da lei 8. 

213/91, equipara-se ao acidente de trabalho 

a concausa, a qual, segundo Sérgio Carvarieli 

Filho (2012, p.62) é: “outra causa que, jun-

tando-se à principal, concorre para o resul-

tado. Ela não inicia e nem interrompe o pro-

cesso causal, apenas o reforça, tal como um 

rio menor que deságua em outro maior, au-

mentando-lhe o nexo causal”. 

Dessa forma, no campo da infortunística, isto é, a parte 

da medicina legal que estuda os acidentes de trabalho, 

existem conceitos formados que podem ser utilizados 

para a melhor solução do conflito no âmbito do direito 

do trabalho relacionado à responsabilidade civil do 

empregador. Compartilhamos:Tiago Silomar 

Estabilidade por gravidez 

 

                Muitas empregadas já têm a noção de que “não podem” ser demitidas 

quando grávidas, entretanto, não conhecem as peculiaridades da estabilidade 

por gravidez, o que gera muitas dúvidas e sendo, por muitas vezes, lesadas em 

seus direitos. 

     Esse artigo que traz a forma de questionamentos e respostas, tem o intuito 

de solucionar as dúvidas mais frequentes das futuras mamães. 

     Vamos à leitura?! 

     1 – O que é a estabilidade gestacional? 

     Pode-se dizer que a estabilidade gestacional é um direito constitucional da 

empregada grávida, de que esta seja mantida seu trabalho, do momento da con-

firmação da sua gravidez até cinco meses após o parto (Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias, artigo 10, II, b). 

     2 – Eu adquiro estabilidade somente se eu engravidar durante meu emprego? 

     Não. A estabilidade gestacional é adquirida mesmo se a empregada já foi 

contratada quando grávida. O que não gerará direito a estabilidade gestacional 

é o início da gravidez após a demissão. 

     3 – E seu eu descobrir minha gravidez após minha demissão? 

     Mesmo se a empregada descobrir a gravidez APÓS sua demissão, estará res-

guardada pela lei e jurisprudência majoritária quanto a sua estabilidade, deven-

do dar ciência a empresa quanto ao seu estado gravídico. 

     4 – Estou grávida e fui demitida. O que posso fazer? 

     O correto é que você procure um advogado da sua confiança. O primeiro pas-

so a ser adotado, é notificar a empresa da gravidez, pedindo para que esta rein-

tegre a empregada grávida aos seus quadros, pois o direito principal e primário 

é a mantença do seu emprego. 

     O segundo passo, caso o primeiro seja descartado pela empresa, é a pro-

positura de demanda trabalhista, para que sejam pleiteados os valores atinentes 

à indenização substitutiva a não reintegração. 

     5 – O que eu ganho movendo uma ação na justiça contra meu empregador? 

     Na teoria e respaldado em lei, o correto é que a futura mamãe seja reintegrada 

aos quadros da empresa, tendo seu emprego de volta. 

     Caso isto não aconteça, poderá ganhar na justiça, os salários que deveria 

receber respectivos ao mês do descobrimento da gravidez até cinco meses após 

o parto. 

     6 – Se eu for demitida por justa causa o que acontece? 

     A empregada grávida pode ser demitida por justa causa, perdendo seu direito 

a estabilidade gestacional. 

     Isso porque a condição gravídica da empregada não lhe dá o direito de não 

cumprir com as ordens da empresa, faltar demasiadamente sem justificativa ou 

cometer quaisquer outros atos que corrompam o contrato de trabalho (artigo 

482, CLT). 

     7 – Eu estou sendo contratada. Tenho obrigação de avisar meu patrão da 

minha gestação? 

     O dever de lealdade e boa-fé é inerente ao contrato de emprego, portanto, em 

tese, a empregada deve avisar que é gestante quando da sua contratação, não 

devendo inclusive, mentir se caso for perguntado na entrevista. 

     Entretanto, na prática, vemos várias decisões judiciais que resguardam as 

empregadas mesmo nos casos em que estas não “avisaram” que estavam grávi-

das quando da contratação, condenando a empresa a reintegrá-la ao labor, sob 

a afirmativa de que seria dever da empresa fazer tal questionamento quando da 

contratação. 

     8 – Descobri que estou grávida durante meu contrato de trabalho. Devo avi-

sar a empresa? 

     Conforme dito no questionamento anterior, o dever de lealdade e boa-fé é 

inerente ao contrato de emprego, devendo a empregada informar seu estado gra-

vídico a empresa. 

     Para se resguardar, a empregada deverá fazê-lo por carta, enviando-a por 

correio com AR ou ainda entregando em mãos e colhendo a assinatura do res-

ponsável. 

     Por fim, havendo dúvidas quando do estado gravídico, o correto é procurar 

um profissional trabalhista habilitado para responder as dúvidas mais frequentes 

e uma vez que haja irregularidades, socorrer-se do Judiciário para ver solu-

cionados seus direitos. 

     Aos empresários tão logo, sugere-se a contratação de um corpo jurídico qua-

lificado, que possa orientar e solucionar as problemáticas do diaadia, resguar-

dando-se assim de ações trabalhistas “surpresa”. Compartilhamos com: Thais Amaral 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Entre em contato: 

phdtreinamentos@phdtreinamentos.com.br 

 
 
 

http://www.norminha.net.br/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
http://www.psicologacarlalima.com.br/
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DORMIR PARA SE PROTEGER 

     Hoje a abordagem será sobre o sono e o 

seu papel protetivo. Além da reparação física, 

orgânica, dormir tem fundamental importân-

cia sobre a psique. Acompanhe: 

     O ato de dormir ajuda a suprir demandas 

fisiológicas importantes. Por exemplo, é du-

rante o sono que ocorre a reposição dos neu-

rotransmissores, substâncias responsáveis 

por modular as sensações de ansiedade, feli-

cidade, a capacidade de fixar a atenção, entre 

outras funções. Ao que tudo indica os so-

nhos – que geralmente ocorrem na fase mais 

profunda do sono – também exercem um pa-

pel importante na saúde. Isso se dá porque é 

no processo de dormir que ocorrem as aco-

modações e, portanto é uma etapa essencial 

para a saúde física e mental. 

     O sonho tem algumas razões para aconte-

cer. Sonhamos “resíduos do dia”, e/ou o so-

nho funciona como uma ferramenta da psi-

que que busca o equilíbrio por meio da com-

pensação. Segundo a teoria do psiquiatra su-

íço Carl Gustav Jung, na busca pelo equilí-

brio, imagens arquetípicas interagem nos so-

nhos em um conflito que buscam levar ao 

consciente, conteúdos do inconsciente. A 

anima (força feminina na psique dos ho-

mens), o animus (força masculina na psique 

das mulheres) e a sombra (força que se ali-

menta dos aspectos não aceitos de nossa 

personalidade) são alguns personagens ar-

quetípicos que surgem na produção de so-

nhos.  Esta última, nos sonhos, são os vilões. 

Um aspecto muito importante em se atentar 

nos sonhos, segundo a linha junguiana, é sa-

ber como o sonhador, o protagonista no so-

nho (que representa o ego) lida com a sua 

sombra, para se averiguar como, na vida des- 

Em Campinas (SP) Broto Legal aplica capacitação 

eficaz em trabalho em altura 

     No último dia 18 de março de 2017 a em-

presa Broto Legal Alimentos S.A. da cidade 

de Campinas-SP, capacitou os colaborado-

res para trabalhos em Altura conforme norma 

regulamentadora nº35. 

     O treinamento foi ministrado pelo Sargen-

to do corpo de bombeiro de Pirassununga e 

Engenheiro de Segurança do trabalho Lucia-

no Rodrigues de Souza Alves. 

     Organizado pelo RH (Carolina Silva Per-

roni e Karina Santos) e Segurança do Traba-

lho (João Vicente Provinciato Neto), o trei-

namento de capacitação faz parte do progra-

ma de implementação e monitoramento da 

segurança do trabalho. 

     Podemos observar nas fotos que todos os 

itens exigidos na NR foram aplicados no trei-

namento, contribuindo assim uma segurança 

real e capacitação eficaz dos trabalhadores. 
 

 

perta, a pessoa lida com as adversidades, a 

autoridade e a oposição de ideias. Portanto, 

os sonhos são forças naturais que auxiliam o 

ser humano. 

     Já sonhou algo que achou “absurdo”? 

Pois bem. As situações ditas absurdas são a 

forma própria do inconsciente de se expres-

sar. Os sonhos comuns e os arquetípicos, 

portanto, são revestidos de grande poder re-

velador para quem sonha. E nem sempre o 

que parece absurdo verdadeiramente é. Mas 

é preciso diferenciar. As interpretações do 

senso comum, ou seja, aquelas crenças, su-

posições e interpretações que geral são da-

das aos sonhos, em nada têm a ver com as 

considerações da Psicologia, exceto pelo fa-

to de pertencerem a um caráter social e cole-

tivo. O trabalho com os sonhos, assim como 

com qualquer outro material proveniente da 

psique humana faz parte de uma atuação 

analítica e bem fundamentada. 

     “Bons” sonhos e até a próxima!  

 

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  

 
 

 
 

 

Ministério do Trabalho reconhece mais 21 ocupações profissionais 

               O Ministério do Trabalho publicou 

no último dia 17 de março de 2017 a nova 

tabela de Classificação Brasileira de Ocupa-

ções (CBO), que incluiu 21 novas ocupa-

ções. Na lista entraram as funções de sanita-

rista, técnico em espirometria (exame que 

mede velocidade de entrada e saída de ar dos 

pulmões), estoquista e monitor de ressociali-

zação prisional. Com as novas inclusões, o 

Brasil conta agora com 2.638 ocupações re-

conhecidas. 

     A CBO é o documento que reconhece a e-

xistência de determinada ocupação e não a 

sua regulamentação, que deve ser feita por lei 

e sancionada pela Presidência da República. 

Os dados da CBO alimentam as bases esta-

tísticas de trabalho e servem de subsídio para 

a formulação de políticas públicas de empre-

go. A atualização é feita levando em conta 

mudanças nos cenários tecnológico, cultu-

ral, econômico e social do país, que provo-

cam alterações na dinâmica do mercado de 

trabalho brasileiro. 
 

 
 

     “Mais do que reconhecer uma ocupação, 

o ministério reconhece a atuação dos pro-

fissionais das atividades contempladas”, dis-

se o ministro Ronaldo Nogueira. “São eles 

que dão sentido a essas atividades e contri-

buindo para o progresso do país”, afirmou. 

     Um exemplo de ocupações que surgiram 

a partir dessas mudanças é o monitor de res-

socialização prisional, uma atividade que vi-

sa garantir a atenção, defesa e proteção de 

pessoas em situação de risco pessoal ou so-

cial e de adolescentes em conflito com a lei. 

Os trabalhadores que atuam nesta atividade 

lidam diariamente com situações de risco, 

assistindo indivíduos com alterações de 

comportamento ou em situação de vulnerabi-

lidade. 

     Este é o trabalho de João Alberto Martins 

Rocha, de 39 anos. Há 11 anos, Rocha é su- 

 

 
 

 
 

     Parabéns aos organizadores pelo empe-

nho e pela forma em que os trabalhadores es-

tão sendo capacitados. 

 

Para divulgar as ações aplicadas em sua 

empresa, basta enviar release e fotos para 

contato@norminha.net.br 

Nossa missão é promover a SST. 

 

 

 

               Aprimorar o currículo e almejar no-

vas vagas são características dos bons pro-

fissionais. Na área de meio ambiente, por e-

xemplo, essa busca deve ser constante, pois 

oportunidades não faltam no setor público 

ou privado e o mercado carece de candidatos 

qualificados. Por isso, o Senac Jaboticabal 

oferta o curso Ciclo do Saneamento: Trata-

mento de Efluentes, que terá início em 25 de 

março. 

     Aperfeiçoar os alunos para gerenciarem e 

monitorarem processos de tratamento de re-

síduos líquidos, identificando o potencial 

poluidor e as possibilidades de reuso e pro-

pondo tecnologias que viabilizem a destina-

ção adequada, conforme legislação vigente, 

são alguns dos ensinamentos da qualifica-

ção no Senac. Durante as aulas, a unidade 

ainda promove visitas técnicas à Estação de 

Tratamento de Água (ETA) e Estação de Tra-

tamento de Efluentes (ETE), para aproximar 

os estudantes da realidade do universo do 

trabalho. 
 

 
 

     “São muitas as oportunidades de trabalho 

em nossa região, dada a diversidade de ati-

vidades que utilizam a água como matéria-

prima, insumo ou geração de energia. No se-

tor privado, compreender a legislação e a e-

xecução das atividades melhora o aproveita-

mento do recurso dentro das organizações”,  

pervisor operacional do Centro de Internação 

de Menores no município de Serrinha, na 

Bahia. “Sou responsável por supervisionar 

desde a acolhida dos menores até a remissão 

da medida socioeducativa. Sempre digo que 

a disciplina é essencial para a ressocializa-

ção dos jovens”, afirmou. Para ele, um ponto 

forte da profissão é mostrar ao jovem um no-

vo caminho a partir das oportunidades que 

são oferecidas. 

     RECONHECIMENTO 

     O reconhecimento de uma ocupação é fei-

to após um estudo das atividades e do perfil 

da categoria. São levadas em consideração 

informações descritas na Relação Anual In-

formações Sociais (RAIS), demandas gera-

das pelo Sistema Nacional de Emprego (SI-

NE), pelas associações e sindicatos (traba-

lhistas e patronais) e por profissionais autô-

nomos. 

     No decorrer do processo, são realizadas 

entrevistas em imersão com trabalhadores. A 

chefe de Divisão da CBO, Cláudia Maria Vír-

gílio de Carvalho, destaca a importância de 

ouvir todos os envolvidos. “Quem melhor 

pode falar sobre uma ocupação é quem de-

sempenha a função”, afirma. 

     O MTb incluiu também o sanitarista como 

a ocupação responsável por atividades volta-

das à área de epidemiologia, ciências sociais 

e políticas públicas de vigilância sanitária. A 

pesquisadora do Departamento de Saúde 

Coletiva da Universidade de Brasília (UnB), 

Maria Catharina Ramos, 25 anos, destaca a 

amplitude da ocupação. “Eu atuo com pes-

quisa em saúde pública, na elaboração de 

políticas, controle e monitoramento de indi-

cadores epidemiológicos. Há ainda profis-

sionais que atuam na área de educação e 

vigilância sanitária.” 

Senac Jaboticabal oferece curso 

na área ambiental 
 

 
 

Durante as aulas são realizadas visitas técnicas para aproximar os estudantes da realidade do 

universo do trabalho 

destaca José Luiz Bariani, docente da área de 

meio ambiente do Senac Jaboticabal. 

     Os interessados no curso devem conferir 

os pré-requisitos no Portal Senac: 

www.sp.senac.br/jaboticabal, no qual as ins-

crições podem ser realizadas. Outras infor-

mações pelo telefone (16) 3209-2800 ou pes-

soalmente na unidade. 
 

 
 

     30% de desconto 

     O Senac São Paulo oferece 30% de des-

conto em todos os seus cursos livres, de idi-

omas e técnicos presenciais. Para cursos ofe-

recidos nos períodos da manhã e da tarde, no 

interior, o desconto pode chegar a 40%. 

     São diversas opções nas áreas de arqui-

tetura e urbanismo; beleza e estética; certifi-

cações em tecnologia; comunicação e artes; 

design; educação; eventos e lazer; gastrono-

mia; gestão e negócios; gestão executiva; ho-

telaria e turismo; idiomas; limpeza, conserva-

ção e zeladoria; moda; saúde e bem-estar; e 

tecnologia da informação. 

     A instituição oferece infraestrutura moder-

na, com laboratórios que simulam situações 

reais de trabalho em suas 60 unidades distri-

buídas em todo o Estado. Conheça a progra-

mação completa de cursos oferecidos na ins-

tituição de excelência e tradição de 70 anos 

em educação profissional, por meio do Portal 

Senac. 

‘Mais do que reconhecer uma ocupação, o 

ministério reconhece a atuação dos 

profissionais das atividades contempladas, 

disse o ministro Ronaldo Nogueira 
 

     Ela explica ainda a importância do reco-

nhecimento da ocupação: “Antes havia a figu-

ra do médico sanitarista, do enfermeiro sani-

tarista, que são profissionais que já contavam 

com uma profissão de base. E para nós, gra-

duados em saúde coletiva, esse foi um im-

portante passo. A CBO veio para dar um eixo 

norteador à profissão, demonstrando compe-

tências, atribuições da carreira específica de 

sanitarista”, comemora Catharina. 
 

 
 

     As novas ocupações 2017: 

     Sanitarista; Técnico em espirometria; Téc-

nicos de sinalização náutica; Técnico em ma-

nobras em equipamentos de convés; Técnico 

em sinais navais; Auxiliar técnico de sinali-

zação náutica; Analista de desembaraço adu-

aneiro; Supervisor de logística; Conferente de 

mercadoria (exceto carga e descarga); Esto-

quista; Expedidor de mercadorias; Auxiliar de 

logística; Monitor de ressocialização prisio-

nal; Trabalhador portuário de capatazia;  Ana-

lista de PCP; Analista de planejamento de 

materiais; Analista de logística; Analista de 

projetos logísticos; Analista de estoques; Co-

ordenador de aplicação de provas (concur-

sos, avaliação, exame); Aplicador de provas. 

 

Ministério do Trabalho 

Jivago Cavalcanti 

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://www.sp.senac.br/jaboticabal
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
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Senac Jaboticabal 

realiza atividades 

especiais no mês 

da mulher 

Exposição fotográfica, palestra e ação 

social reuniram mais de 400 

participantes 

  

                O mês de março é referência para 

celebração da mulher e o Senac Jaboticabal 

(SP) aproveitou o período para promover 

uma série de atividades para o público. 

     Segundo Darlan Rocha, gerente do Senac 

Jaboticabal, “é importante participar de a-

ções sociais com a comunidade, e mais es-

sencial ainda é discutir o papel da mulher na 

sociedade e empoderá-las com o comparti-

lhamento de informações dos mais variados 

temas”. 

      Com o objetivo de descontruir padrões 

globais de moda e capacitar as pessoas a 

gostarem e aceitarem suas particularidades, 

a fotógrafa Mari Rosa retratou a exposição 

Woman Real Life usando apenas luz, corpos 

naturais e a beleza feminina. As fotos perma-

necem até 31 de março no hall de entrada do 

Senac Jaboticabal. 

     A palestra O Empoderamento feminino, 

realizada em 9 de março, foi mediada pela 

docente da área de desenvolvimento social, 

Marcilene Lemes, e pela fotógrafa Mari Rosa 

e abordou a participação social das mulhe-

res, a garantia de direitos e a igualdade entre 

os gêneros. 
 

  

Patrícia Elena Frizzas, Karina Fernanda 

Mariano e Patrícia Milanez, docentes do 

Senac Jaboticabal, durante a ação em 

homenagem ao Dia Internacional da Mulher 
 

     Também destaque da programação foi a 

participação dos alunos do curso Técnico em 

Enfermagem, em 9 e 12 de março, nos ser-

viços gratuitos disponibilizados pela 

Prefeitu-ra de Jaboticabal, no Centro de 

Lazer Edson Martini. Durante toda a manhã, 

as mulheres puderam aferir a pressão arterial 

e obter dicas de saúde e bem-estar. Os even-

tos reuniram mais de 200 participantes. 

 

 
 

Justa causa aplicada no patrão: rescisão 

indireta do contrato de trabalho 
 

 

               Muito se fala sobre a justa causa 

que pode ser aplicada no empregado pelo 

patrão em caso de falta disciplinar. Todavia, 

os trabalhadores conhecem pouco sobre 

seus direitos frente ao empregador que des-

cumpre suas obrigações contratuais para 

com o empregado. 
 

 
 

     O contrato de trabalho impõe obrigações 

mútuas entre o trabalhador e o patrão, ambos 

tem direitos e obrigações a cumprir. 

     Ao passo que o empregado tem que pres-

tar o serviço seguindo a orientação do patrão, 

atentando-se as normas de segurança e de-

mais critérios estabelecidos pelo patrão, por 

outro lado, o patrão também tem que cumprir 

seus deveres, como pagar salário até 5º dia 

útil do mês seguinte ao vencido, conceder fé- 
 

 
 

rias na época própria, recolher FGTS mensal-

mente, tratar com respeito o empregado evi-

tando qualquer situação humilhante, não exi-

gir serviços distintos para qual foi contratado 

o trabalhador, entre outras obrigações. 

Mantida invalidade de norma coletiva que instituiu 

jornada de 42 dias de trabalho por 21 de descanso 
 

  

 

               A Oitava Turma do Tribunal Supe-

rior do Trabalho desproveu agravo de instru-

mento da Global Serviços Geofísicos Ltda. 

Contra decisão que invalidou norma que ins-

tituiu a duração do trabalho de 42 dias por 21 

de descanso em acordo coletivo de trabalho, 

firmado entre a empresa e o Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias da Extração do 

Ferro, Metais Básicos e de Minerais não Me-

tálicos de Patos de Minas (METABASE). 

     O caso chegou à Justiça por meio de ação 

civil pública ajuizada pelo Ministério Público 

do Trabalho, após verificar o descumprimen-

to das normas mínimas relativas à jornada de 

trabalho e aos descansos dos empregados. 

     A empresa, em sua defesa, sustentou que 

suas atividades, como a realização de estu-

dos geofísicos e processamento e interpreta-

ção de dados para localizar e delimitar re-

servas de hidrocarbono, exige trabalho de 

campo, muitas vezes em local ermo e de difí-

cil acesso, daí a jornada diferenciada. Argu-

mentou que, com base na norma coletiva que 

prevê o regime de dois dias de trabalho por  

     As violações das obrigações por parte do 

patrão acarretam consequências no contrato 

de trabalho, pois muitas delas inviabilizam a 

continuação do contrato de trabalho, surgin-

do a possibilidade do empregado pleitear na 

Justiça, a rescisão indireta do contrato de tra-

balho. 

     Por desconhecimento, muitas são as ve-

zes que o empregado ante o descumprimento 

por parte do patrão, como atrasos salarias 

constantes, assédio moral, falta de recolhi-

mento de FGTS, sente-se em desvantagem e 

prefere pedir demissão, o que não deve ser 

feito, pois acarreta grande prejuízo ao traba-

lhador. 
 

 
  

     Ao pleitear judicialmente a rescisão indi-

reta, uma vez o trabalhador provando o des-

cumprimento das obrigações do contrato de 

trabalho por parte do patrão, sendo a sen-

tença procedente, é deferida a rescisão, con-

ferindo ao trabalhador direito a todas as ver-

bas rescisórias como se tivesse sido dispen-

sado sem justa causa, ou seja, o trabalhador 

teria direito a sacar o saldo de FGTS depo-

sita, multa de 40% e seguro desemprego, 

uma vez cumprido o tempo de serviço para 

obter o benefício. A consulta com um advo-

gado de sua confiança, atuante na área do di-

reito trabalho, pode ajudar muito a solucio-

nar o problema. 
 

Compartilhamos com Ana Paula Feitosa Modesto 

Gomes - Sou advogada com grande experiência nas 

áreas de direito do trabalho e previdenciário. 

  

 
 

um de descanso, adota escala de 42 dias 

consecutivos de trabalho, com 21 dias con-

secutivos de folga. 

     O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Re-

gião (MG) invalidou a jornada estabelecida 

no acordo, registrando a necessidade de res-

peito às normas mínimas de saúde e higiene 

do trabalhador. Para o Regional, estabelecer 

como regra o trabalho por um período míni-

mo de 20 dias consecutivos atenta contra 

normas de ordem pública, criando lima situ-

ação "extremamente nefasta para a saúde dos 

empregados". 

     No agravo pelo qual tentou trazer a dis-

cussão ao TST, a empresa insistiu na atipi-

cidade da prestação dos serviços e sustentou 

que o sistema instituído é benéfico ao em-

pregado, que passa a ter repouso similar às 

férias. Apontou ainda violação aos dispositi-

vos constitucionais que privilegiam a nego-

ciação coletiva. 

     Segundo a relatora do agravo, ministra 

Cristina Peduzzi, o artigo 7º, inciso XV, da 

Constituição da República e o artigo 1º da Lei 

605/49 asseguram ao trabalhador repouso 

semanal remunerado de no mínimo 24 ho-

ras. "Trata-se de medida voltada à preserva-

ção da saúde e bem-estar físico e mental do 

trabalhador, assegurando-se o descanso 

necessário tanto para a recuperação de suas 

forças quanto para que possa usufruir do 

convívio familiar", afirmou. "Nesse sentido, o 

TST tem considerado inválido o regime ins-

tituído na presente hipótese, na medida em 

que descumpre os limites legais". 

     A ministra observou que o Supremo Tri-

bunal Federal tem afirmado a força normativa 

das normas coletivas nas relações de tra-

balho, inclusive para afastar a incidência de 

direitos instituídos legalmente. "Firmou-se, 

contudo, a necessidade de concessão de 

vantagens em contrapartida, o que não ocor-

re no caso", afirmou. "Inexiste registro de 

que a norma coletiva tenha previsto vanta-

gens específicas fixadas em contrapartida à 

jornada instituída, de forma que não há como 

entender válido o ajuste", concluiu. 

     A decisão foi unânime. 

     Processo: AIRR-447-43.2012.5.03.0071 

 

     Fonte: Tribunal Superior do Trabalho 

Compartilhamos com Carlos Wunderlich Advocacia - 

Advogado WhatsApp (51) 99891-4022. Ética e 

comprometimento com sua causa. 

              Movimentos sociais e sindicais fo-

ram às ruas neste último dia 15/03, em todo 

Brasil, protestar contra a proposta de reforma 

da previdência apresentada pelo governo de 

Michel Temer (PMDB). Mas, e lá fora, como 

funciona o sistema de aposentadoria? Há 

idade mínima? O cálculo é feito pelo tempo 

de contribuição? Saiba como é: 

     Estados Unidos: Nos Estados Unidos, a 

idade mínima para se aposentar, que era de 

66 anos em 2014, subirá gradativamente até 

2022 para 67. A elegibilidade para o bene-

fício depende do número de anos de contri-

buição, sendo o mínimo necessário de 10 

anos. Segundo dados da Administração de 

Seguridade Social, no país, é possível ante-

cipar a aposentadoria para os 62 anos, mas 

com recebimento do valor parcial. Ou adiar 

até os 70 anos, com o acréscimo do bene-

fício. 

     França: A reforma da previdência realiza-

da em 2010 prevê idade mínima entre 60 e 

62 anos em 2017, dependendo do ano de 

nascimento do contribuinte. No entanto, nes-

te caso, o valor do benefício é parcial.   Para 

obter o valor integral, a idade mínima passará 

de 65 para 67 até 2022. Atualmente, o tempo 

de contribuição exigido é de 172 trimestres. 

     Alemanha: Na Alemanha, a idade é de 65 

anos e dois meses, com um mínimo de cinco 

anos de contribuição. Até 2022, esse pata-

mar será elevado para 67 anos. 

     Dinamarca: O sistema de aposentadoria 

da Dinamarca, considerado por especialista 

como um dos melhores do mundo, combina 

benefícios pagos pelo Estado com sistemas 

de previdência obrigatórios entre empresas e 

funcionários. 

     No país, não há tempo mínimo de contri- 

 
 

Idade mínima? Tempo de contribuição? 

Saiba como funciona a aposentadoria 

em outros países 
 

 buição, mas o valor do benefício leva em con-

ta os anos de pagamento no mercado de tra-

balho. Atualmente a idade mínima sairá de 65 

anos para 67 anos entre 2024 e 2027 ao ritmo 

de seis meses por ano. 
 

 
 

     Itália: Na Itália, a idade mínima é de 66 

anos, mas irá subir para 67 até 2019. No en-

tanto, no ano passado, foi definido, que a par-

tir de 1º de maio de 2017, os contribuintes 

poderão antecipar a aposentadoria. O benefí-

cio, chamado de "Ape" (acrônimo de "antici-

po pensionistico"), poderá ser pedido por 

contribuintes com pelo menos 63 anos, ou 

seja, três anos e sete meses antes da aposen-

tadoria por idade definida pela legislação, no 

caso dos homens, ou dois anos e sete meses 

para as mulheres. 

     Contudo, o italiano que antecipar a apo-

sentadoria sofrerá uma redução de até 5% no 

valor bruto pago pela Previdência Social para 

cada ano adiantado. Também é preciso ter 

pelo menos 20 anos de contribuição. 

     Portugal: Em Portugal, a idade mínima pa-

ra aposentadoria é de 66 anos, com no mí-

nimo 15 de contribuição. No entanto, traba-

lhadores com 65 anos ou mais que perma-

necem trabalhando têm diminuição da contri-

buição previdenciária, como uma maneira de 

incentivá-lo. 

     Espanha: O país aprovou recentemente 

aumento da idade mínima, que passou de 65 

para 67 anos, com a alteração sendo feita en-

tre 2013 a 2027. Lá, é possível se aposentar 

com 35 anos de contribuição. 

     Japão: No Japão, que tem expectativa de 

vida de 84 anos, a idade mínima, tanto para 

homens como para mulheres, é de 65 anos, e 

o tempo de contribuição é de 40 anos. 

     Argentina: Na Argentina, a idade mínima 

para se aposentar é de 60 anos para a mulher 

e 65 para os homens. Além disso, o traba-

lhador argentino precisa ter contribuído du-

rante 30 anos e o valor do benefício é definido 

pela média dos últimos 10 anos. 

     Chile: A idade para se aposentar no Chile 

é igual a dos argentinos, porém lá o traba-

lhador pode continuar empregado e receber 

tanto seu salário como o benefício. No entan-

to, o sistema de aposentadoria, privatizado 

durante a ditadura, chega a pagar menos que 

o salário mínimo aos pensionistas. 

     Canadá: Assim como atualmente é no 

Brasil, o Canadá adota um teto para o bene-

fício pago na aposentadoria. O plano de pre-

vidência do governo exige uma contribuição 

de 35 anos e o trabalhador só garante o valor 

máximo a partir dos 65. 

     Colômbia: Na Colômbia, a idade subiu de 

60 para 62 anos para homens e de 55 para 57 

anos para mulheres. 

     Grécia: Na Grécia, estabeleceu-se em 

2012 que a idade mínima passará de 65 para 

67 anos para ambos os sexos, enquanto a 

contribuição subiu de 37 para 40 anos. No 

entanto, a partir de 2020, a contribuição será 

definida levando-se como base a expectativa 

de vida. 

 

Fonte: 

Opera Mundi 

 

http://www.norminha.net.br/
https://goo.gl/DLMAVQ
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
http://www.psicologacarlalima.com.br/
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               O ex-vendedor de uma loja de pro-

dutos esportivos procurou a Justiça do Tra-

balho pedindo que a empresa fosse conde-

nada ao pagamento de indenização por dano 

moral. O fundamento: o uso de uniformes 

com as marcas da loja e de fornecedores dos 

produtos vendidos teria violado seu direito 

de imagem. Mas o juiz Marco Antônio Ri-

beiro Muniz Rodrigues, da 28ª Vara do Tra-

balho de Belo Horizonte, negou o pedido. Pa-

ra o julgador, a demonstração de produtos 

faz parte da função de vendedor e não enseja 

acréscimo remuneratório. 

     Na sentença, o magistrado admitiu que a 

Súmula 35 do TRT-MG acolhe a tese do tra-

balhador. O dispositivo prevê que "A imposi-

ção  patronal de uso  de uniforme com  logo- 
tipos de produtos de outras empresas comer- 

cializados pela empregadora, sem que haja 

concordância do empregado e compensação 

econômica, viola o direito de imagem do tra-

balhador, sendo devida a indenização por da-

no moral". 
 

 
 

     Mas, segundo ponderou o juiz, ele se per-

mite discordar desse entendimento por con-

siderar que a exposição das marcas comerci-

alizadas interessa ao próprio vendedor. "É 

próprio e necessariamente esperado que tal 

profissional exponha aos clientes as marcas 

comercializadas pela empregadora e o faça 

com o propósito de seu mister primordial, de 

vender os produtos", destacou. 
 

 
 

     O julgador explica que a exposição dos 

produtos se faz de múltiplas maneiras: o ven-

dedor demonstra, discorre sobre eles, mostra 

panfletos etc. Independentemente do ramo da 

loja, o profissional expõe e enaltece os pro- 
dutos que vende. Nesse contexto, o juiz con-

sidera que o uso de uniforme com exposição 

     Além de descumprir todas as ordens judi-

ciais para pagamento da dívida incontrover-

sa, os devedores ainda ostentam publica-

mente estilo de vida que evidencia patrimô-

nio oculto ou ‘maquiado’, pontuou o magis-

trado, para quem a mediada coativa de re-

tenção dos passaportes foi um dos meios 

para fazer cumprir o comando judicial. 

     O voto do relator do processo só não foi 

acatado unanimemente em razão de diver-

gência apresentada pelos desembargadores 

Humberto Machado e Paulo Sá, que votaram 

pela procedência, concedendo o salvo-con-

duto almejado. 
 

 
 

     O Ministério Público do Trabalho também 

emitiu parecer, opinando pela denegação, ou 

não concessão, do habeas corpus. 

     Os empresários podem recorrer perante o 

Tribunal Superior do Trabalho (TST), o que 

não anula o efeito da decisão do TRT baiano 

até o julgamento do recurso. 

     (HC nº 0001313-74.2016.5.05.0000) 

     (RT nº 0029700-41.2004.5.05.0026) 
 

Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região 

Compartilhamos com Vinícius Guimarães Mendes 

Pereira - Advogado Trabalhista 

Senac Jaboticabal 

(SP) oferece dicas 

para declarar o 

Imposto de Renda 
 

               Os contribuintes já podem declarar 

o Imposto de Renda 2017, mas a maioria 

sempre deixa para a última hora por temer as 

complicações da declaração. Para evitar dor 

de cabeça, a docente da área de gestão e 

negócios do Senac Jaboticabal Maria Luiza 

da Silva oferece dicas para pessoas físicas e 

jurídicas. 

     “Para início de conversa, o contribuinte 

que estiver obrigado a entregar a declaração 

do imposto de renda e não cumprir o prazo, 

automaticamente estará na malha fina. O não 

recolhimento das quotas resulta na suspen-

são do CPF pela Receita Federal, bloqueando 

qualquer tipo de utilização do número”, ori-

enta Maria Luiza. 
 

 
 

     De acordo com a docente, pequenas ou 

médias empresas também precisam ficar a-

tentas neste período, pois o CNPJ é tributado 

pelo imposto unificado, o Simples Nacional. 

“A taxa coopera economicamente com o em-

presário para o pagamento de uma alíquota 

menor. O não recolhimento implica no de-

senquadramento da tributação, gerando au-

mento na carga tributária”, diz. 

     Para os empresários, uma dica é utilizar a 

contabilidade para prever lucros durante o 

ano e, assim, planejar gastos ou até analisar 

investimentos para prevenção de problemas 

futuros ou expansão do negócio. “Fazendo o 

fluxo de caixa, conferência das demonstra-

ções contábeis, planejamento tributário, ges-

tão de estoques, controle de contas a pagar e 

receber, ele poderá declarar o imposto de 

renda com tranquilidade e ter mais lucro”, 

ressalta Maria Luiza. 

     A profissional também indica outros que-

sitos importantes: 

     · Não omitir receitas nem declarar despe-

sas inexistentes. O Fisco recebe informações 

de diversas fontes periodicamente, como ad-

ministradoras de cartões de crédito, fontes 

pagadoras de salários, bancos, imobiliárias, 

cartórios de imóveis, então cruza todos esses 

dados com as informações prestadas pelo 

próprio contribuinte; 

     · Não acrescente despesas que não são 

dedutíveis. Evite problemas com o fisco e re-

tenção na malha fina; 

     · Fique atento! A cada ano, a Receita Fe-

deral tem reduzido a idade dos dependentes 

com inscrição obrigatória no CPF, essa me-

dida diminui os riscos de fraudes relacio-

nadas à inclusão de dependentes fictícios ou 

de um mesmo dependente em mais de uma 

declaração; 

     · Confira com o seu contador a obriga-

toriedade de declarar ou não o Imposto de 

Renda.  

     Evento Senac 

     Para ajudar a população a declarar o Im-

posto de Renda 2017, o Senac Jaboticabal 

(SP) promoverá a palestra Como preencher 

sua declaração sem correr riscos de malha 

fina em 28 de março, a partir das 19h30, na 

unidade. A participação é gratuita e as vagas 

são limitadas. 

     Ministrado pela docente Maria Luiza da 

Silva, o bate-papo tem como objetivo orien-

tar os participantes por meio de perguntas e 

respostas. “Todo ano esse tema é muito dis-

cutido, por isso queremos auxiliar os contri-

buintes para executarem o Imposto de Renda 

de forma autônoma”, pontua Darlan Rocha, 

gerente do Senac Jaboticabal. 

     Informações e inscrições pessoalmente 

na unidade ou pelo portal 

     www.sp.senac.br/Jaboticabal. 

     Dúvidas podem ser esclarecidas pelo 

telefone (16) 3209-2800. 

N 

Eletricista não 

consegue 

indenização por 

fazer testes de 

bafômetro em 

programa de 

segurança do 

trabalho 
 

                A CMI Brasil Serviços de Manuten-

ção de Equipamentos Industriais Ltda. Foi ab-

solvida pela Oitava Turma do Tribunal Supe-

rior do Trabalho de pagar indenização por da-

nos morais a um eletricista submetido seis 

vezes a teste de bafômetro durante o período 

que prestou serviços à Vale S. A. O teste faz 

parte de um programa de segurança no traba-

lho, desenvolvido pela CMI por exigência da 

Vale, empresa tomadora de serviços. 

     O Programa de Prevenção e Tratamento de 

Dependência Química da Vale, destinado aos 

empregados da empresa e aos terceirizados, 

tinha como objetivo prevenir a ocorrência de 

acidentes no ambiente de trabalho, reconhe-

cidamente de risco. O teste de bafômetro era 

realizado uma vez por semana em dez em-

pregados sorteados de forma aleatória. 

     Na reclamação trabalhista, o eletricista 

sustentou que a submissão dos trabalhadores 

ao sorteio para o teste, visando à detecção do 

consumo de álcool ou substâncias entorpe-

centes era “manifestamente ilegal” e ofensivo 

ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Alegou ainda que haveria caráter intimidató-

rio, pois a medida serviria como parâmetro 

para a dispensa do trabalhador. 

     O pedido de indenização foi julgado im-

procedente na primeira instância, mas foi de-

ferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 

3ª Região (MG), que condenou a CMI ao pa-

gamento de indenização de R$ 5 mil. De acor-

do com o TRT, embora o programa estivesse 

voltado para a prevenção de acidentes, a im-

posição do teste extrapolaria os limites da re-

lação de emprego, atingindo a esfera privada 

dos trabalhadores. 
 

 
 

     No recurso ao TST, a empresa argumentou 

que o programa de segurança no trabalho in-

cluía a verificação da saúde e da aptidão física 

dos trabalhadores, e que a realização de teste 

tinha o intuito de conscientizá-los quanto ao 

consumo de bebidas alcoólicas. Acrescentou 

que o exame não era obrigatório e era feito em 

laboratório móvel (container), de forma dis-

creta e individual, pois apenas o enfermeiro 

tinha acesso aos resultados. No caso do ele-

tricista, ressaltou que ele autorizou o proce-

dimento nas seis vezes, obtendo resultados 

sempre negativos. 

     Segundo a relatora do processo, ministra 

Dora Maria da Costa, não houve, no caso, a-

buso do poder diretivo do empregador, uma 

vez que era respeitado o caráter sigiloso do 

resultado dos testes, e o sorteio era feito den-

tro de um contêiner. “Tampouco ficou eviden-

ciado que houve constrangimento do empre-

gado ao ser selecionado para o teste nem que 

fosse obrigatória a realização do exame”, fri-

sou. A ministra salientou ainda que o TRT não 

registrou que algum empregado tenha sido 

dispensado por causa do teste. 

 

(Lourdes Tavares/CF) 

Processo: RR-10805-95.2015.5.03.0060 

Fonte: www.tst.jus.br 

Compartilhamos com 

Sergio Merola 

Advogado 

             A Justiça do Trabalho da Bahia deci-

diu manter a apreensão dos passaportes de 

João Carlos Pereira Bicalho e Larissa Alves 

Peppes Bicalho – sócios da RTC Constru-

ções Ltda. – por conta de débitos trabalhistas 

não pagos em um processo da 26ª Vara do 

Trabalho de Salvador. 

     Com o julgamento pela improcedência do 

habeas corpus, ocorrido no último dia 14 na 

Seção Especializada em Dissídios Indivi-

duais II do TRT da Bahia (Sedi II), fica manti-

da a decisão inédita da juíza Flávia Grimaldi 

que, em setembro do ano passado, determi-

nou a apreensão dos passaportes até o pa-

gamento integral da dívida, com base no in-

ciso 4º do art. 139 do novo Código de Pro-

cesso Civil (CPC). 

     Ao votar pela manutenção da decisão – 

assim como fez quando indeferiu a liminar  

Decisão inédita - Mantida apreensão de passaportes 

de sócios de construtora por débitos trabalhistas 

com o mesmo objetivo, em outubro de 2016 

- o relator do processo, desembargador Pires 

Ribeiro, ponderou que os empresários não a-

presentaram qualquer fato novo cuja neces-

sidade do passaporte se prendesse ao exer-

cício de algum direito que se equiparasse ou 

sobrepujasse o direito à dignidade humana 

do autor da ação. 

     Ele citou, como exemplo, viagem para tra-

tamento de saúde ou para trabalho necessá-

rio à própria subsistência e da família, o que 

não foi alegado pelos empresários. 

    Pires Ribeiro ressaltou ainda que o pro-

cesso tramita desde 2004 e que a determi-

nação de confiscar os passaportes só aconte-

ceu na fase de execução, após o devido pro-

cesso legal e a ampla defesa dos executados. 

     Ainda assim, o casal tentou, de diversas 

formas, frustrar a cobrança do débito. 

Juiz entende que uso de uniforme com marcas da loja e 

de fornecedores não viola direito de imagem de vendedor 

de marcas comercializadas é apenas um me-

io a mais de divulgar os produtos. "Ao expor 

as marcas dos fornecedores no vestuário, na-

da mais faz o vendedor que dizer de certo 

modo aos clientes que na loja são encontra-

dos produtos desse fabricante", destacou. 

     A decisão repudiou a possibilidade de le-

são à imagem na situação alegada. Para o 

magistrado, não há ofensa na divulgação do 

produto e nem se trata de portar vestimenta 

que possa envergonhar o trabalhador. Ele 

chamou a atenção para o fato de, no ramo 

dos produtos desportivos, as marcas serem, 

em regra, ostentadas como indicativo de su-

cesso ou de status do produto. "Nota-se, 

pois, que ostentar as marcas dos fornece-

dores passa longe de ser uma ofensa", re-

gistrou, rejeitando a ideia de que o uso de 

uniforme com marcas represente ataque a di-

reitos da personalidade do vendedor. 

     De acordo com o entendimento adotado, 

não há uso indevido da imagem do traba-

lhador. Por isso, o juiz indeferiu a indeniza-

ção por danos morais ou adicional remune-

ratório pelo uso de imagem. A sentença foi 

confirmada pelos próprios fundamentos, em 

grau de recurso, e já transitou em julgado. 

     PJe: Processo nº 0011437-43.2016.5.03. 

0107. Sentença em: 03/10/2016 

 

Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 

Compartilhamos com Carlos Wunderlich Advocacia - 

Advogado WhatsApp (51) 99891-4022. Ética e 

comprometimento com sua causa. 

 
 

Clique sobre a publicidade e Não perca tempo com métodos antigos de trabalho. 

Use a tecnologia a seu favor. Ganhe até 2 horas para cada inspeção realizada! 
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     Foram promovidos três encontros, nos 

quais os atendidos pela entidade aprenderam 

a manusear o teclado convencional do com-

putador, treinaram digitação (tendo como re-

ferência as teclas F e J, que possuem Sali-

ência) e foram familiarizados com um soft-

ware que auxilia na leitura da tela. 

     “Realizamos atividades como navegar na 

internet, digitar textos, ouvir um livro e parti-

cipar de chat online. Tudo com a supervisão 

de profissionais da AMO, que dão todo o su- 
 

 
 

 

nesse sentido foi a exigência do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (NR nº 09), 

limitada aos riscos relacionados a agentes fi- 

sicos, químicos e biológicos. 

     Após, surgiram outras iniciativas setori-

ais, como por exemplo, o Programa de Con-

dições e meio Ambiente de Trabalho na In-

dústria de Construção (PCMAT), Norma Re-

gulamentadora nº 18 - Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Cons-

trução e o Programa de Gerenciamento de 

Riscos – Norma Regulamentadora nº 22 – 

Segurança e Saúde Ocupacional na Minera-

ção. 
     

 
 

     “Foram criadas outras normas setoriais, 

mas sem exigir a implementação de um pro-

grama de prevenção integrado e não neces-

sariamente harmônicas entre si. Apesar das 

recentes revisões das NRs, observa-se in-

consistências no uso de termos e conceitos, 

exigências conflitantes e ausência de uma 

abordagem específica para as micros e pe-

quenas empresas como exige a Lei”, salienta 

Trivelato. 

 

     Para esta etapa estarão presentes como 

debatedores, o representando o governo, Jef-

ferson Seibler, assessor da diretora de SST, 

Eva Patrícia Gonçalo Pires; o representante 

patronal Magnus Ribas Apostólico, da Fede-

ração Brasileira de Bancos (Febraban) e o as-

sessor Técnico da Presidência da Funda-

centro, Washington Aparecido dos Santos 

(Maradona), representando os trabalhadores. 

N 

               Por meio do atendimento corpora-

tivo, o Senac Presidente Prudente (SP) fe-

chou turma exclusiva do curso de pós-gra-

duação em Gestão da Qualidade e Segurança 

do Paciente com a Santa Casa. Esta pós-gra-

duação é inédita na cidade e conta com a cer-

tificação conjunta entre Senac São Paulo e 

IQG Health Services Accreditation, empresa 

de certificação e implementação de progra-

mas de gestão de qualidade. 
 

 
 

     O Senac desenvolve, pelo atendimento 

corporativo, soluções customizadas de acor-

do com a necessidade do cliente. O setor de 

Recursos Humanos da Santa Casa verificou 

a importância de aprimorar seus profissio-

nais e, por isso, contratou a instituição. “O 

curso será aplicado pelo nosso corpo docen-

te e com a metodologia do Senac para espe-

cializar os profissionais na gestão da quali-

dade e segurança do paciente, favorecendo a 

implementação dos processos de acredita-

ção em saúde”, conta Rita de Cássia Holan-

da, gerente do Senac Presidente Prudente. 

     Segundo Leandro Rodrigues da Rocha, 

professor da pós-graduação do Senac Presi-

dente Prudente, “a exigência pela qualidade 

e segurança do paciente nos estabeleci-

mentos de saúde vem crescendo. Atualmen-

te, temos legislações e os próprios clientes 

demandam uma mudança de postura das 

instituições. Para isso precisamos de profis-

sionais preparados para o desenvolvimento 

de estratégias que assegurem uma assis-

tência resoluta e segura”. 

     O curso vai estimular os alunos a promo-

verem a melhoria continua dos processos or-

ganizacionais, visando a segurança do pa-

ciente e a qualidade na prestação dos servi-

ços. “É uma especialização fundamental para 

todo profissional que já atua ou que tem in-

teresse em ingressar na área da saúde. Além 

disso, o aluno terá a oportunidade de realizar 

uma pós-graduação com dupla chancela, 

tanto pelo Senac quanto pela instituição líder 

no mercado de certificações”, conclui o pro-

fessor. 

     De acordo com provedor da Santa Casa, 

Alberico Pasqualini, este projeto com o Senac 

é bastante positivo.  “No âmbito hospitalar a 

qualificação é imprescindível, nossos funcio-

nários lidam com vidas, por isso, precisam 

estar preparados e qualificados para um aten-

dimento sempre eficiente”, finaliza o prove-

dor. 
 

 
 

 

     Empresas interessadas em contatar o a-

tendimento corporativo do Senac São Paulo 

têm à disposição canais exclusivos: 0800 707 

1027 ou o site www.sp.senac.br/corporativo. 

O Senac Presidente Prudente fica na avenida 

Manoel Goulart, 2.881 e o telefone da 

unidade é o (18) 3344-4400. 

 

Ação foi realizada com a Associação Menina dos Olhos (Bebedouro/SP) e teve como 

propósito auxiliar tarefas cotidianas 
 

 

              Incluir e facilitar o dia a dia das pes-

soas com deficiências faz parte da filosofia de 

trabalho do Senac Bebedouro (SP), por isso 

a unidade promove parcerias educacionais 

que favoreçam o desenvolvimento dos cida-

dãos e incentivem sociedades mais justas e 

igualitárias. Em fevereiro, foi a vez de auxiliar 

o trabalho desenvolvido pela Associação 

Menina dos Olhos (AMO), que atende pes-

soas com deficiência visual, por meio de um 

workshop de informática. 

Debate sobre Segurança e Saúde do Trabalhador 

será realizado no CTN 

 

O debate faz parte do ciclo de debates que 

está programado para ocorrer nas últimas 

sextas-feiras de cada mês 

 

Por ACS/D.M.S 

 

         A Fundação Jorge Duprat Figueiredo 

de Segurança e Medicina do Trabalho (Fun-

dacentro), a partir deste mês de março, dará 

início à realização de um ciclo de debates 

cujo tema central é Segurança e saúde do tra-

balho em Debate: Uma Contribuição para as 

Políticas Públicas, que ocorrerá nas últimas 

sextas-feiras de cada mês. 

     Para essa primeira edição, o tema será 

“Segurança e saúde no trabalho nas organi-

zações produtivas: é necessária uma norma 

regulamentadora para estruturar, harmonizar 

e integrar a gestão?”, a ser realizado no audi-

tório Edson Hatem, situado à rua Capote Va-

lente, 710 – Pinheiros – SP, no dia 31 de 

março, das 14h às 16h. 

     Dando início ao ciclo de debates, o pes-

quisador Gilmar da Cunha Trivelato, da Co-

ordenação de Higiene do Trabalho (CHT), a-

bordará o tema relacionado com diretivas pa-

ra a regulamentação da segurança e saúde no 

trabalho. Após a sua apresentação, os deba-

tedores representantes do governo, trabalha-

dores e empregadores terão um tempo deter-

minado para argumentação. Em seguida, o 

palestrante fará a réplica e o público também 

poderá fazer perguntas, comentários e su-

gestões. 

     O intuito desta ação é promover encontros 

mensais nos períodos de março a junho e 

agosto a novembro deste ano, para discutir 

temas  emergentes e  relevantes  que possam 

 

 

 

porte para torná-los independentes e com 

melhor qualidade de vida e autoestima”, des-

taca Renato Martins Silva, docente do Senac 

Bebedouro. 

     Renato também pontua que a experiência 

foi gratificante. “Percebemos que o conheci-

mento de informática para esse público é de 

extrema importância, pois auxilia em diver-

sas tarefas cotidianas. O computador é uma 

ferramenta importante para inclusão e que a-

bre fronteiras”. 
 

 
 

     Para Maria Aparecida Chinello dos San-

tos, coordenadora da AMO, o workshop mo-

tivou os envolvidos, porque fez eles se senti-

rem úteis e desafiados a conquistar algo no-

vo. “Achamos excelente, e os próprios alu-

nos relataram a satisfação do aprendizado. 

Os encontros deram nova perspectiva para 

eles”, diz. 

 

     Serviço 

     Senac Bebedouro 

Endereço: Rua Tobias Lima, 1.370/ Centro 

     Informações: (17) 3344-6500 e 

     www.sp.senac.br/bebedouro  

 

N 

contribuir para a melhoria das políticas pú-

blicas relacionadas com a segurança e saúde 

do trabalhador, bem como promover o inter-

câmbio técnico-científico e fortalecer as par-

cerias. A coordenação é feita pelos tecnolo-

gistas, José Damásio de Aquino e Rogério 

Galvão da Silva; pelo especialista em políti-

cas públicas e gestão governamental, Mar-

celo Prudente de Assis; pela analista em ci-

ência e tecnologia, Milda Jodelis e o analista 

em ciência e tecnologia, Sérgio Antonio dos 

Santos. 

     Os organizadores do evento informam 

que a Fundacentro, em parceria com acade-

mias, atores sociais relevantes e governo fe-

deral, promovem estudos, pesquisas e ativi-

dades para apoiar a formulação, implementa-

ção e avaliação das políticas públicas. A ins-

tituição desempenha ao longo da história, o 

escopo de fomentar uma reflexão a fim de 

construir o conhecimento no campo de SST. 
 

 
 

     “Os países que atualmente apresentam os 

melhores desempenhos em matéria de segu-

rança e saúde no trabalho (SST) dispõem de 

marco legal que exige das organizações pro-

dutivas, privadas ou públicas, a gestão inte-

grada de todos os aspectos e riscos exis-

tentes nos locais de trabalho. As organi-

zações estão obrigadas a implantar progra-

mas ou sistemas de prevenção, sob a res-

ponsabilidade do empregador e com a parti-

cipação dos trabalhadores. Além disso, es-

ses países dispõem de diretrizes específicas 

para empresas de pequeno porte de forma a 

adotarem uma abordagem simplificada, me-

nos burocrática, sem reduzir a proteção exi-

gida legalmente para todos os trabalhado-

res”, salienta Gilmar Trivelato. 

     O pesquisador comenta ainda que no Bra-

sil, o conjunto das normas regulamentadoras 

publicadas em 1978, não foi idealizado de 

forma a exigir que as empresas organizassem 

a gestão de SST seguindo de forma plena os 

programas preventivos. A primeira novidade  

Senac desenvolve projeto de informática para pessoas 

com deficiência visual 

Senac Presidente Prudente e Santa 

Casa oferecerem pós-graduação 

aos colaboradores do hospital 
 

 
 

Curso Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente especializa profissionais para o 

desenvolvimento de estratégias voltadas para qualidade em serviços de saúde 

Materiais da OIT sobre 

o 28 de Abril 

     Os materiais estão disponíveis em inglês, 

espanhol e francês: 

     · Dia Mundial da Segurança e Saúde no 

Trabalho 

     Otimizar a compilação e uso de dados de 

SST. Uma contribuição para a implemen-

tação do Objetivo 8 do Desenvolvimento 

Sustentável  

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/

lang--en/index.htm  

     · Pôster 

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/

WCMS_546894/lang--en/index.htm  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_protect/---protrav/---

safework/documents/event/wcms_546894.pdf   

     · Fichas técnicas 

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/

WCMS_546785/lang--en/index.htm  

     · Documentos e ferramentas sobre coleta 

e uso de dados de SST: 

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/W

CMS_546866/lang--en/index.htm  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_protect/---protrav/---

safework/documents/publication/wcms_546862.pdf  

Clique sobre a publicidade e 
faça sua inscrição! 
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