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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 regulamentadora para os trabalhadores de limpeza
urbana iniciou-se por meio de um Grupo Trabalho formado por representantes de governo (SRTE, CGNOR e Fundacentro). O GT elaborou o texto básico e agora o submete à
consulta pública para receber sugestões de
toda a sociedade. As contribuições serão apreciadas por um Grupo de Trabalho Tripartite, que será responsável por elaborar a proposta de regulamentação do tema.

O objetivo da audiência pública é promover o debate com especialistas, representantes 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 encontra-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-saudeno-trabalho/consultas-publicas do Ministério do Trabalho.
A Audiência Pública será no dia 04 de
abril de 2017, das 13 às 17h30, no Auditório
Edson Hatem – Fundacentro, Rua Capote Valente, 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 Fundacentro:
www.fundacentro.gov.br > cursos e eventos
> próximos eventos
Para dúvidas:
(11) 3066-6323 ou 3066-6368
sev@fundacentro.gov.br
N

Pesquisa avalia precarização do trabalho dos juízes
A precarização do trabalho é um tema atual e recorrente nos mais diversos setores produtivos. No entanto, pouco se conhece sobre a organização e condições de trabalho de categorias altamente qualificadas da
administração pública, como a dos magistrados.
Estudioso do mundo laboral, o professor
de sociologia Giovanni Alves, da Unesp Universidade Estadual Paulista, campus Marília, realizou uma pesquisa pioneira para avaliar os impactos da modernização do judiciário brasileiro sobre as condições laborais
e a saúde dos juízes do trabalho. A pesquisa
foi realizada com 440 magistrados trabalhistas de todo o País, cujo resultado foi o lançamento do livro O Trabalho do Juiz, pela Editora Praxis, e um vídeo documentário homônimo 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 adoecimento desses profissionais, como estresse,
síndrome do pânico, ansiedade, depressão,
segundo os relatos dos próprios juízes. Giovanni lembra que hoje eles trabalham com
metas de produção e são avaliados por critérios de desempenho e eficiência. “O resultado é a intensificação do trabalho que cria a
figura do juiz 24 horas, comprometendo a saúde física e mental dos magistrados”, explica
Giovanni.

Ele alerta que a introdução da lógica da
produção de mercadorias na gestão do judiciário, onde “matar um processo” pode tornar-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 ocorrendo nas áreas da educação e da saúde. “A
precarização do trabalho de magistrados,
médicos ou professores, não precariza apenas a pessoa que trabalha, mas também os
produtos da atividade profissional desses
trabalhadores públicos, corroendo o seu valor social”, complementa o sociólogo.

www.podprevenir.com.br, também disponível na versão mobile. Confira ainda o trailer
do documentário O Trabalho do Juiz no canal
de vídeos do site.
N

Trabalhador acidentado ao voltar de exame
demissional vai receber indenização substitutiva

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 Trabalho a pagar indenização substitutiva ao período 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 percurso.
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 (inversão do lado das partes na demanda), afir-

mando que, devido ao acidente, ficou sem
poder trabalhar por 60 dias devido a uma fratura do antebraço. Segundo ele, “só descobriu que sofrera acidente de trabalho no momento da homologação da rescisão”. Pediu,
assim, o reconhecimento do direito à estabilidade acidentária.
O juízo de primeiro grau acolheu o pedido
de reconvenção e condenou a empresa ao
pagamento da indenização substitutiva, composta de 12 meses de salários e férias, terço
constitucional, 13ª e outras verbas. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (PI),
porém, considerou indevida a estabilidade
por entender que o contrato de trabalho estava extinto, uma vez que o acidente ocorreu
um dia após ele ter sido cientificado da rescisão.
Para o relator do recurso do escriturário
para o TST, ministro Hugo Carlos Scheuer-

mann, o acidente ocorreu quando ele realizava 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 sobre 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, considerada a projeção do aviso prévio indenizado,
o contrato de trabalho ainda não estava extinto no momento do acidente. Dessa forma,
restabeleceu a sentença. A decisão foi unânime.

Após o término do contrato, o trabalhador
temporário só poderá prestar novamente o
mesmo tipo de serviço à empresa após esperar 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 empresas, também chamadas de atividades-meio. Atualmente, não são terceirizados trabalhadores 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-

Editora Senac São
Paulo lança livro
Perícia Financeira
em Ribeirão Preto
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Câmara aprova projeto que permite terceirização irrestrita
A Câmara dos Deputados aprovou
nesta quarta-feira (22/03) o texto-base do
projeto de lei que autoriza o trabalho terceirizado de forma irrestrita para qualquer tipo de
atividade.
Os principais pontos do projeto são os
seguintes:
A terceirização poderá ser aplicada a qualquer atividade da empresa. Por exemplo:
uma escola poderá terceirizar faxineiros (atividade-meio) e professores (atividade-fim).
A empresa terceirizada será responsável
por contratar, remunerar e dirigir os trabalhadores.
A empresa contratante deverá garantir segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores terceirizados.
O tempo de duração do trabalho temporário passa de até três meses para até 180 dias,
consecutivos ou não.

Ouça a entrevista completa do professor
Giovanni Alves na edição desta semana do
Podprevenir, no endereço:

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 prevê vínculo de emprego entre a empresa contratante dos serviços e os trabalhadores terceirizados. Mas o texto estabelece que a
"empresa-mãe", que contrata a terceirizada,
responda de forma subsidiária se o trabalhador não conseguir cobrar direitos devidos
pela empresa que o contratou.
Vamos acompanhar o desenrolar do assunto.

Amanhã, 24 de março, a Editora Senac 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 fundamentais relacionados ao cotidiano das áreas contábil e financeira.
Ao longo do livro, Mello apresenta questões e procedimentos técnicos para que os operadores financeiros desenvolvam seu trabalho de forma prática, como operações financeiras, índices econômico-financeiros, operações de crédito, laudos periciais financeiros, 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 graduado pela PUC-SP, com pós-graduação em avaliações 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 cursos de graduação e extensão.
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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 Ministério do Trabalho e em tramitação na Câmara dos Deputados foi editado em forma de
cartilha, que explica cada ponto do texto. Além de estar disponível na versão digital, a
cartilha também foi impressa, para distribuição entre os parlamentares e formadores de
opinião.

“O acesso total à informação é direito do
cidadão, com a cartilha pretendemos desmitificar temas que envolvem a modernização
trabalhista”, revela o Ministro do Trabalho
Ronaldo Nogueira que já está percorrendo o
Congresso para promover amplo debate sobre 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 publicação tem 26 páginas e explica como funciona o regime de tempo parcial de trabalho, horas “in itinere”, inter e intrajornada e trabalho
temporário, além disso, revela as novas medidas de combate à informalidade, com aumento 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-

Publicação de 26 páginas que explica
todos os pontos do projeto de lei
elaborado pelo Ministério do Trabalho
já está disponível na web

GESTÃO DE RESÍDUOS:
O EXEMPLO DO JAPÃO

deria haver redução de nenhum direito trabalhista. Pelo contrário, a proposta reafirma
e aprimora direitos assegurados na Constituição e na Consolidação das Leis do Trabalho.
A publicação também detalha um dos eixos centrais do projeto, o artigo que dá força
de lei às convenções e acordos coletivos em
13 pontos específicos, entre eles o fracionamento de férias, que poderão ser tiradas
em até três períodos, desde que um deles tenha no mínimo duas semanas, jornada padrão de 8 horas diárias e 44 semanais e acréscimo de pelo menos 50% sobre o valor
das horas do banco de horas.
Projeto de lei
Na elaboração do projeto, o ministro Ronaldo 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 ministério 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

Alunos do Senac Araçatuba apresentam espetáculo A Grade
Para os interessados na área, o Senac
Araçatuba está com inscrições abertas para
os cursos rápidos Oficina de Teatro, Contador 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.

Apresentações gratuitas acontecem de 22 a 25 de março, no Teatro Castro Alves de
Araçatuba (SP)
Para marcar o encerramento do curso Técnico em Teatro do Senac Araçatuba
(SP), os alunos da turma 2016/2017, apresentam, 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 alunos, 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, responsáveis pela trilha sonora.
Segundo Alexandre Melinsky, coordenador da área de comunicação e artes do Senac
Araçatuba, o espetáculo e a reflexão proposta
por ele estão alinhados com as ações desenvolvidas pela instituição e relacionadas à
construção do Projeto Político Pedagógico
da unidade - um documento que define as
práticas educativas, diretrizes e possibilita a

reflexão sobre desejos e interesses da comunidade.
“O espetáculo referenda aspectos da Proposta Pedagógica do Senac como a autonomia na aprendizagem, as possibilidades de
quebra do modelo mental tradicional de ensino, o desenvolvimento por competências, a
avaliação contínua e planejada e as práticas
de qualificação por meio de metodologias
ativas e de projetos reais”, assegura Alexandre.
Os textos que deram origem ao espetáculo A Grade são uma adaptação das obras:
Coro dos Maus Alunos, do dramaturgo português, Tiago Rodrigues; Te Pego Lá Fora,
do livro de contos de Rodrigo Ciríaco; e a peça Apareceu a Margarida, de Roberto Athayde.
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 apresentação, no local.

A Grade
Enfraquecido pelo sucateamento da educação pública brasileira, um professor decide
causar controvérsias na grade curricular da
conservadora escola em que leciona a disciplina de filosofia. A peça pretende provocar
uma discussão acerca do poder opressor enraizado no sistema de ensino brasileiro e os
limites da relação professor-aluno, além de
retratar o dia a dia de estudantes, funcionarios e professores da rede pública.
Elenco: Beatriz Sabino, David Moreira,
Gabriel Goulart, Izadora Martiniano, Laís
Maia, Larissa Melinsky, Marina Rosa, Paloma 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 Gennari
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 abundância de recursos naturais e muito espaço
para enterrar o lixo, essa questão parece estar longe de ser urgente. Mas e onde estes
dois fatores, são escassos, o que se faz? Temos aí o exemplo do Japão.
De fato, a própria dimensão do território
japonês induz maior diligência na gestão de
resíduos. O adensamento populacional dificulta ainda mais a instalação de aterros, que
demandam muito espaço. Esses fatores, aliados à carência de recursos naturais, levaram
à criação de um quadro institucional que privilegia a redução do lixo, o reuso e a reciclagem.
Parece mentira, mas a primeira lei japonesa sobre lixo entrou em vigor em 1º de abril de 1900. Nessa época, o foco era a saúde
pública. A preocupação com o meio ambiente 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 princípios da gestão de resíduos. Abaixo dela, leis
específicas para cada tipo de lixo: embalagens, eletrodomésticos, alimentos, construção civil, automóveis. A idéia é dar tratamento diferenciado a cada material, consideran-

do-se suas peculiaridades.
Há, no entanto, uma linha mestra. Todo o
sistema se sustenta sobre três pilares:
• O primeiro deles, divisão de responsabilidades. Consumidores, Indústria, Comércio, Poder Público, todos tem seus papéis definidos em lei, e respondem pelo seu descumprimento. A Indústria de eletrodomésticos, por exemplo, é obrigada a reciclar seus
produtos, uma vez descartados pelo consumidor.
• O segundo, mecanismos econômicos.
Jogar lixo fora, inclusive o doméstico, custa
dinheiro. O consumidor arcará com os custos
de transporte e reciclagem do eletrodoméstico que jogar fora. Quanto menos lixo,
menos custos adicionais.
• Finalmente, implementação gradual.
Nossos hábitos em relação ao lixo não mudam de uma hora para outra. Por isso, ao entrarem em vigor, as leis de tratamento de resíduos admitem um prazo para que empresas
e consumidores se adaptem às novas regras.
Driblar o sistema não vale a pena. A disposição ilegal de qualquer lixo, doméstico inclusive, pode dar cadeia.
Em resumo, os três pilares do sistema jáponês induzem Consumidores a gerarem menos lixo, e Indústria a criar produtos fáceis de
reciclar, amigáveis, portanto, ao meio ambiente. 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

Sindicato do Rio Grande do Sul convoca
todos os Técnicos de segurança
Exceto o município de Caxias do Sul
O Sindicato dos Técnicos em Segurança do
Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul-SINDITESTRS, vêm através deste Edital, de acordo
com as disposições estatutárias e legais atinentes, por seu presidente, convocar os integrantes
da categoria profissional que trabalham em sua
base territorial (Estado do RS, exceto o município de Caxias do Sul), para participarem de
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada
no dia 25/03/2017, às 10h em primeira chamada 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 IICORSAN), 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 Segurança-Figueiras Office), Rua Aquidaban 714, Sala
90 - Centro;

SANTA MARIA (antiga Reitoria da UFSM),
Rua Mal Floriano Peixoto 1184, Sala 205 –
Centro e
VENÂNCIO AIRES (Instituto Federal Sul-riograndense), 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 Trabalho existentes e/ou fixar novas normas coletivas de trabalho, através de acordos e/ou convenções coletivas de trabalho ou mesmo de solução judicial; b) Definição e aprovação da pauta
de reivindicações; c) Concessão de poderes à
diretoria da entidade para realizar tratativas negociais e deliberar sobre aceitação ou não de
propostas das patronais com vistas à realização
de acordos e/ou convenções coletivas de trabalho; d) Caso sejam frustradas, no todo ou em
parte as tratativas negociais, concessão de poderes para ajuizamento de dissídios coletivos revisionais ou originários - perante o Tribunal
Regional do Trabalho, com vistas ao deferimento 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 aprovação 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
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10 dicas para evitar
Ministro destaca importância da
o desperdício de regulamentação da profissão de detetive
água no dia a dia

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 primeiras iniciativas surgiram em meados da década de 90 em São Paulo e outras cidades do
Estado. A ideia, ainda incipiente, era recuperar 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. Segundo 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 menos 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 hábito de descartar o entulho ou o lixo em qualquer lugar, sem a mínima preocupação, resultou em graves acidentes ambientais, como o que aconteceu no Morro do Bumba, na
cidade de Niterói, RJ, em 2011.
Acompanhando o histórico do setor desde o início, Torres conta que o negócio da reciclagem 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 natureza eram enormes e até impossíveis para
uma empresa. A grande maioria das plantas
eram públicas tocadas por autarquias de limpeza ou de gestão e apoio a prefeitura. O ambiente era hostil justamente porque não havia
regulamentação do negócio, ou seja, o entulho ainda era visto como um ônus da prefeitura sem qualquer relação com o seu gerador”, acentua.

As usinas contribuem para a gestao dos
RCD no Brasil
Conforme ele, a situação começou a mudar 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 sancionada 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, simplesmente por apresentar ao empresário um
horizonte, um futuro”, observa o especialista.
Nesse ritmo, Torres informa que em meados de 2010 a Abrecon foi fundada. “Em 9 de
fevereiro de 2011, os empresários de usinas
de reciclagem de entulho, algumas ATTs (Áreas 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 direção à organização do segmento e a profissionalização do setor, seja do ponto de vista
legal, seja na parte técnica e operacional,
com a missão de construir relações sustentáveis”, 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 empresário 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 comemorar, felizmente!”, confirma. Entre as razões, 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 gestão dos resíduos, bem como, a responsabilidade pela geração e, especialmente, a transferência 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 peleja esteja sendo, a miúde, recompensada.
Por mais que o nosso trabalho de mobilizar
as pessoas para a causa possa parecer pequeno, 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 futuro, muito pelo trabalho desenvolvido hoje”,
conclui.
Por Sofia Jucon

Ontem, quarta-feira (22/03), celebrouse o Dia Mundial da Água. Especializada no
mercado de utilities, a CAS Tecnologia elaborou uma lista com dez dicas práticas de
como as pessoas podem utilizar melhor a água 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 fechado ao se ensaboar, você irá apenas 15 litros.
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 utilizada 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 consumo de água. Um modelo comum, por exemplo, chega a gastar cerca de 14 litros de
água. Já os vasos com dispositivo para economizar 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. Encha 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 diários, como lavar o chão e regar plantas também pode ser uma boa saída na hora de reduzir o consumo de água.

7. Na hora de lavar louça, organize os objetos que serão lavados. Ensaboe todos e somente 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.

Ronaldo Nogueira foi homenageado no Congresso Nacional de Detetives, que celebra a
regulamentação aprovada no Senado, a partir de projeto de autoria do ministro

A história dos detetives partículares 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 Trabalho, Ronaldo Nogueira – na época, deputado federal – estabelece as condições para
o exercício da profissão e o âmbito de atuação dos detetives particulares, entre outras
regras. “Essa profissão já existe no Brasil
desde o Império, mas só agora é regulamentada por lei”, destacou o ministro, nessa
quarta-feira (23), na abertura do 1º Congresso Nacional dos Detetives Particulares do
Brasil, em Brasília.

Durante o evento, na Câmara Legislativa
do Distrito Federal, o presidente da Comissão Nacional pela Regulamentação da Profissão de Detetive, Itacir Amauri Flores, afirmou 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 Ronaldo Nogueira como “um dos ícones que fizeram acontecer esse momento”.
Homenageado no congresso, o ministro
lembrou que os esforços pela regulamentação 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 fortalecimento e o aprimoramento da profissão,
mas acrescentou que o trabalho da categoria
deve continuar, com a organização de sindicatos nos estados para o fortalecimento e a
união dos detetives como categoria.
Uma das medidas que precisam ser adotadas, segundo Ronaldo Nogueira, é a criação de uma escola de formação reconhecida
por uma Federação dos Detetives. Essa escola será responsável pela entrega dos distintivos e pelo “carimbo” que provará a seriedade e a capacitação do profissional.
Salientando a importância da profissão, o
ministro apontou os benefícios que a regulamentação trará para a sociedade. “A iniciativa
privada e o cidadão têm o direito de ter um
meio de investigação particular, para dar segurança no que diz respeito à vida privada”,
disse.
Atividades - A estimativa é de que existem
cerca de 50 mil detetives particulares no Brasil, mas esse número pode ser maior – e a
regulamentação deve ajudar a definir melhor

essa situação. Pelo projeto de regulamentação, o detetive particular é o profissional que
planeja e executa a coleta de dados e informações de natureza não criminal, utilizando
recursos e meios tecnológicos permitidos,
para esclarecer assuntos de interesse privado
do contratante.

Com a regulamentação, o detetive particular 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 idoneidade de empregados e violação de obrigações trabalhistas, entre outros tipos de atividades. 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 nível médio. Também haverá curso de formação, de no mínimo 600 horas de duração, incluindo no currículo matérias de Direito
Constitucional, Direitos Humanos, Direito
Penal, Direito Processual Penal, e Direito Civil. E só poderá ter registro profissional a pessoa 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 profissionais como detetives de polícia e papiloscopistas. Com a regulamentação, o detetive particular 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 particulares também poderão candidatar-se a cargos específicos em empresas públicas e particulares que exigem a documentação profissional adequada. “Isso será positivo tanto para os profissionais sérios quanto para as
pessoas que buscam o serviço de detetive
particular”, explicou.
Ministério do Trabalho
Daniel Hirschmann
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Tribunal mantém
adicional de
periculosidade à
empregada que
atuava em posto
de gasolina e
não era frentista

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 elaborar e gerenciar o Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais – PPRA.
Uma trabalhadora que exercia sua
atividade junto às bombas de combustível de
um posto de gasolina ganhou o direito de receber adicional de periculosidade. A decisão,
unânime, é da 11ª Turma do Tribunal Regional 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 clientes ao lado das bombas de combustíveis
para oferecer serviços de uma empresa especializada 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, entre outros pedidos. Na sentença, a juíza concedeu 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 concordância 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 reclamante não ser frentista e de o laudo pericial não especificar a frequência com que abordava clientes junto às bombas de combustível. Ao analisar o caso, o relator do processo na 11ª Turma, desembargador Herbert
Paulo Beck, utilizou o mesmo documento para negar provimento ao recurso. O magistrado destacou a declaração da perícia de que
as funções da reclamante eram periculosas
durante 30% de sua atividade laboral. Os desembargadores também consideraram aplicável o disposto no art. 193 da CLT e o enquadramento previsto no Anexo 2, letra m, da
Portaria/MTE nº 3.214/78, que estabelece
como área de risco toda a área de abastecimento, 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

O curso foi ministrado pelo tecnologista
Antonio Carlos Garcia Júnior, promovendo a
discussão do conteúdo da NR-9 e das ferramentas gerenciais disponíveis para elaborar,
acompanhar a implantação e avaliar o desempenho dos Programas de Prevenção de
Riscos Ambientais.

Pesquisa mostra que 42 policiais federais se
suicidaram entre 1999 e 2015
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 entre policiais federais. Os dados foram entregues 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 apenas em cinco anos: entre 2010 e 2015, foram 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 carreira. Isso faz com que o profissional se desmotive e há também o assédio moral”, disse
o presidente dos Sindipolf-SP, Alexandre
Santana Sally.
Além disso, Sally destacou o risco inerente à profissão e a percepção da sociedade
sobre o trabalho do policial. “Na época da re-

pressão, [a PF] era um braço do governo e
com a Constituição de 1988 começou a ocorrer 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 Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, médicos e policiais têm maior incidência de suicídio do que profissionais das demais categorias porque ambos têm os meios para fazer
isso. “O médico sabe usar o remédio para acabar 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 estabelecida a regra que determinava o recolhimento da arma de qualquer policial que fosse
afastado do trabalho por doença mental, como forma de prevenção. “Muitos questionaram 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 alguém perceba que não está bem. Isso faz a
diferença entre a pessoa se matar ou não.”

O presidente do Centro de Valorização da
Vida (CVV), Robert Gellert Paris Júnior, ressaltou que 90% dos casos de suicídio são evitáveis. Atualmente, são registrados 1 milhão 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 problema de saúde pública porque pode ser evitado se tivermos os cuidados relativos a essa
emergência.”
Gellert disse que a presença de alguém
que se importe com a pessoa que está passando por problemas que podem levar ao suicídio é primordial, porque uma conversa pode 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 necessário falar sobre suicídio, já que esse milhão de pessoas morre por ano, e ninguém fala 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, pensamos em desistir. É normal. E, se não tem com
quem falar e não procura ajuda, a pessoa acaba se matando. O incentivo é para falar, e procurar ajuda porque o suicídio é evitável.
Edição: Denise Griesinger

Professoras podem trabalhar 400% a mais para se aposentar
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 será realizado pela Superintendência Regional
do Rio de Janeiro (SRTE-RJ), no próximo sábado (25/03). Serão oferecidos atendimentos
de Intermediação de Mão de Obra (IMO), encaminhamento ao seguro-desemprego, emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência 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 segurodesemprego. Com a participação da SetrabRJ, 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 localização da sede da Superintendência, que
fica no centro da capital carioca, onde o trânsito e a segurança sofreram diversas mudanças.

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
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 resultar num acréscimo superior a 400% no
tempo de contribuição das professoras de educação 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

professores de educação básica redução de
cinco anos na aposentadoria por tempo de
contribuição, a Proposta de Emenda Constitucional 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 diretamente 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

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 obrigada 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 Sindicato, o governo de Temer não leva em conta que
a docência é considerada uma profissão penosa. “Lidamos com um grande número de
estudantes, das mais diversas idades, durante 200 dias por ano, na maior parte das
vezes em condições inadequadas, sujeitos inclusive 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 especial 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 (DEMRJ).

Clique nas imagens, tenha
mais informações e faça
sua inscrição agora
mesmo!
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Uso de maconha por sócio durante reuniões resulta
em rescisão indireta de contrato de supervisora

Decisão é do Tribunal Superior do Trabalho
A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho de uma supervisora 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 indireta, como o não pagamento de comissões e
retenção da CTPS, mas, segundo ela, o “estopim” foi o comportamento do proprietário,

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 Regional do Trabalho da 9ª Região (PR) inocentou o empregador da condenação, com o entendimento 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

A procura por cursos de formação de instrutor de operação de equipamentos, como
plataforma elevatória, cesta área, empilhadeira 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 externamente.
Com este objetivo, empresas de diferentes setores buscam a metodologia da RRQualifica 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 melhores marcas do setor de Saúde e Segurança
do Trabalho, que serão divulgadas no Anuário
Brasileiro de Proteção 2017. A pesquisa apresenta 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 Proteção, 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 assinaturas anuais da Revista Proteção Digital. Responda a pesquisa até 30 de março de 2017, o
sorteio acontecerá no dia 31 de março. Acesse
aqui e responda.

equipamentos e técnicas de apresentação para ministrarem treinamentos para formação
de novos operadores.
“Um treinamento para formação de instrutor deve aprimorar os conhecimentos dos
profissionais. É importante que o candidato a
instrutor tenha proficiência que inclui características como: habilidade de comunicação;
facilidade de interagir com as pessoas; e experiência no equipamento sobre o qual ministrará o treinamento”, destaca o engenheiro
mecânico e de segurança do trabalho, responsável 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 responsabilidade de um profissional qualificado em
segurança do trabalho e em alguns casos
mais específicos por profissional habilitado
(engenheiro).

bservou que, mesmo entendendo que é obrigação da empresa zelar por um ambiente
saudável e que a demonstração do uso de entorpecentes no ambiente de trabalho seria fato grave suficiente para a rescisão indireta, o
Tribunal Regional reformou a sentença por
não verificar vício de consentimento no pedido 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 vínculo de emprego quando o empregador não
cumpre as obrigações contratuais.
No caso, a falta de cuidado com o ambiente do trabalho, a saúde, a higiene e a segurança 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 decorrentes 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 Federal. O ministro assinalou que a empregada
também foi acusada de furto sem prova. Por
unanimidade, a Turma restabeleceu a sentença.

Empregado com transtorno mental deverá
ser reintegrado à empresa de ônibus e
receberá indenização
Foto ilustração

(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 ação teve início em fevereiro deste ano e foi
realizada por auditores-fiscais do Trabalho
de diversos estados. Foram realizadas inspeções em oito terminais privados, com verificação das instalações e análise de documentos de operadores portuários.
Além do acompanhamento das operações
portuárias, os auditores verificaram as instalações existentes, com foco em alguns itens
como o trabalho em espaços confinados,
uma vez que os principais terminais possuem cais flutuante, sobre balsas, necessitando que haja constante serviço de reparo
naval. Foram, então, verificadas as Permissões de Entrada e Trabalho em espaços confinados e as capacitações existentes, por exemplo, entre outros itens.
Foram fiscalizados os terminais portuários Chibatão, Super Terminais, Porto do Cimento, Moss, Navecunha, Bertolini e Ocrim,
além operadores e prestadores de serviço.
Outras ações fiscais na cidade terão continuidade 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 motorista 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 doença 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 relator do recurso do empregado. Pela prova pericial, ele verificou que o motorista foi diagnosticado como portador de doença grave –
“transtorno mental de comportamento devido a uso de substância estimulante (síndrome da dependência)”, que desencadeou outras 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 relação de nexo causal entre a doença do motorista e seu trabalho ficou comprometida, já
que a acompanhante do trabalhador nada sabia relatar sobre o desenvolvimento da patologia e ele também não apresentava condi-

CLIQUE ACIMA E FAÇA SUA INSCRIÇÃO
AGORA MESMO!

ções de relatar os fatos, em razão de sua situação clínica e seu discurso incoerente. O perito 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 temporariamente para exercer a função.
“Nesse contexto, evidenciado que o reclamante é portador de doença grave, que necessita uso diário de medicamento e de tratamento e acompanhamento médico, não pode
ter seu contrato de trabalho rescindido, ressaltando-se que sem emprego não há salário,
nem vínculo com a Previdência Social, dificultando o tratamento da doença, sendo pouco 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 empresa 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 benefício 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 entendimento.
Colaborou: Dr. Enrique Diez Parapar - Fisioterapeuta do
Trabalho – Professor de Educação Física
EDP Consultoria – Ergonomia e Higiene Ocupacional
www.edpconsultoria.com.br
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Estabilidade por gravidez

Entre em contato:

phdtreinamentos@phdtreinamentos.com.br

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 preciso 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 necessário 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 cursos 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 mensalidades 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 declarar 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 declaração, 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 digitados integralmente para que o declarante não caia na malha fina. Fique 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

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 confirmação 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 resguardada pela lei e jurisprudência majoritária quanto a sua estabilidade, devendo 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 passo a ser adotado, é notificar a empresa da gravidez, pedindo para que esta reintegre 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 propositura 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 grávidas 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 avisar 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 gravídico 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 responsável.
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 solucionados seus direitos.
Aos empresários tão logo, sugere-se a contratação de um corpo jurídico qualificado, que possa orientar e solucionar as problemáticas do diaadia, resguardando-se assim de ações trabalhistas “surpresa”. Compartilhamos com: Thais Amaral
zir até 100% do valor da renda tributável. Quem recebe os valores, deve acrescentar como renda tributável.
7) Omissão de recebimento de aluguéis
Os aluguéis também são considerados rendimentos tributáveis. Se o inquilino é pessoa jurídica, a tributação será na fonte. Caso seja pessoa física, o recolhimento 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

Principais tipos de acidentes de
Trabalho Atípicos

Como mencionado em artigo anterior, à legislação previdenciária expõe outras hipóteses que se equiparam legalmente
ao acidente de trabalho, as quais podem encontrar as doenças ocupacionais, os acidentes in itinere e as concausas.
A lei nº 8.213/91 elenca em seu inciso II,
do artigo 21 uma série de outros acidentes equiparados. Contudo, esses infortúnios ocorrem raramente, tanto que a própria Previdência Social, em suas estatísticas, não as
discriminam. (OLIVEIRA. P.2013.61). Por
esse motivo, não alisaremos tais hipóteses,
passando, nesse momento, analisar as principais espécies de acidente atípico.

Doenças ocupacionais
De acordo como dispõe o artigo 20 da lei
8.213/91, podem ser entendidas como doença ocupacional aquelas doenças decorrentes
do exercício do trabalho ou pela prática da
atividade. Paulo Roberto BARSANO; BARBOSA (2012, p.108) conceitua doença ocupacional como sendo “Toda moléstia causada
pelo trabalho ou pelas condições do ambiente em que ele é executado e que com ele
se relacione diretamente”.

As doenças profissionais, conforme o inciso I, do artigo 20 da lei 8.213/91, são aquelas 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 desenvolvimento da doença, o que gera, dessa forma, 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 “adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado 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 ocorrência de Lesões por esforço repetitivo
(LER), pois, podem ser adquiridas ou desencadeadas por qualquer atividade, sem
qualquer vinculação direta à determinada
profissão.
Nesse sentido, o que mais diferencia a
doença do trabalho com a doença profissional é o meio probatório. Assim, nas doenças
profissionais o nexo é presumido, não necessitando, dessa forma, o trabalhador demonstrar por meios de provas robustas a con

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 enquadram como doença ocupacional as doenças
degenerativas, aquelas inerentes ao grupo etário, a que não produza incapacidade laborativa, 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 determinado pela natureza do trabalho. Contudo
esse entendimento não se deve ser entendido
de forma literal, uma vez que uma doença pode ser agravada pela atividade laboral exercida, 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 encontra 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, ainda 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 supramencionado, 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 caracterizado acidente de trajeto o empregado
não necessariamente deverá optar pelo “caminho 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, juntando-se à principal, concorre para o resultado. Ela não inicia e nem interrompe o processo causal, apenas o reforça, tal como um
rio menor que deságua em outro maior, aumentando-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
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Ministério do Trabalho reconhece mais 21 ocupações profissionais

DORMIR PARA SE PROTEGER
Hoje a abordagem será sobre o sono e o
seu papel protetivo. Além da reparação física,
orgânica, dormir tem fundamental importância sobre a psique. Acompanhe:
O ato de dormir ajuda a suprir demandas
fisiológicas importantes. Por exemplo, é durante o sono que ocorre a reposição dos neurotransmissores, substâncias responsáveis
por modular as sensações de ansiedade, felicidade, a capacidade de fixar a atenção, entre
outras funções. Ao que tudo indica os sonhos – que geralmente ocorrem na fase mais
profunda do sono – também exercem um papel importante na saúde. Isso se dá porque é
no processo de dormir que ocorrem as acomodações e, portanto é uma etapa essencial
para a saúde física e mental.
O sonho tem algumas razões para acontecer. Sonhamos “resíduos do dia”, e/ou o sonho funciona como uma ferramenta da psique que busca o equilíbrio por meio da compensação. Segundo a teoria do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, na busca pelo equilíbrio, imagens arquetípicas interagem nos sonhos em um conflito que buscam levar ao
consciente, conteúdos do inconsciente. A
anima (força feminina na psique dos homens), o animus (força masculina na psique
das mulheres) e a sombra (força que se alimenta dos aspectos não aceitos de nossa
personalidade) são alguns personagens arquetípicos que surgem na produção de sonhos. Esta última, nos sonhos, são os vilões.
Um aspecto muito importante em se atentar
nos sonhos, segundo a linha junguiana, é saber como o sonhador, o protagonista no sonho (que representa o ego) lida com a sua
sombra, para se averiguar como, na vida des-

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 expressar. Os sonhos comuns e os arquetípicos,
portanto, são revestidos de grande poder revelador 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, suposições e interpretações que geral são dadas aos sonhos, em nada têm a ver com as
considerações da Psicologia, exceto pelo fato de pertencerem a um caráter social e coletivo. 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

O Ministério do Trabalho publicou
no último dia 17 de março de 2017 a nova
tabela de Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), que incluiu 21 novas ocupações. Na lista entraram as funções de sanitarista, técnico em espirometria (exame que
mede velocidade de entrada e saída de ar dos
pulmões), estoquista e monitor de ressocialização prisional. Com as novas inclusões, o
Brasil conta agora com 2.638 ocupações reconhecidas.
A CBO é o documento que reconhece a existência 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 estatísticas de trabalho e servem de subsídio para
a formulação de políticas públicas de emprego. A atualização é feita levando em conta
mudanças nos cenários tecnológico, cultural, econômico e social do país, que provocam alterações na dinâmica do mercado de
trabalho brasileiro.

“Mais do que reconhecer uma ocupação,
o ministério reconhece a atuação dos profissionais das atividades contempladas”, disse o ministro Ronaldo Nogueira. “São eles
que dão sentido a essas atividades e contribuindo para o progresso do país”, afirmou.
Um exemplo de ocupações que surgiram
a partir dessas mudanças é o monitor de ressocialização prisional, uma atividade que visa garantir a atenção, defesa e proteção de
pessoas em situação de risco pessoal ou social 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 vulnerabilidade.
Este é o trabalho de João Alberto Martins
Rocha, de 39 anos. Há 11 anos, Rocha é su-

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 ressocialização dos jovens”, afirmou. Para ele, um ponto
forte da profissão é mostrar ao jovem um novo caminho a partir das oportunidades que
são oferecidas.
RECONHECIMENTO
O reconhecimento de uma ocupação é feito após um estudo das atividades e do perfil
da categoria. São levadas em consideração
informações descritas na Relação Anual Informações Sociais (RAIS), demandas geradas pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE), pelas associações e sindicatos (trabalhistas e patronais) e por profissionais autônomos.
No decorrer do processo, são realizadas
entrevistas em imersão com trabalhadores. A
chefe de Divisão da CBO, Cláudia Maria Vírgílio de Carvalho, destaca a importância de
ouvir todos os envolvidos. “Quem melhor
pode falar sobre uma ocupação é quem desempenha a função”, afirma.
O MTb incluiu também o sanitarista como
a ocupação responsável por atividades voltadas 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 pesquisa em saúde pública, na elaboração de
políticas, controle e monitoramento de indicadores epidemiológicos. Há ainda profissionais que atuam na área de educação e
vigilância sanitária.”

‘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 reconhecimento da ocupação: “Antes havia a figura do médico sanitarista, do enfermeiro sanitarista, que são profissionais que já contavam
com uma profissão de base. E para nós, graduados em saúde coletiva, esse foi um importante passo. A CBO veio para dar um eixo
norteador à profissão, demonstrando competências, atribuições da carreira específica de
sanitarista”, comemora Catharina.

As novas ocupações 2017:
Sanitarista; Técnico em espirometria; Técnicos de sinalização náutica; Técnico em manobras em equipamentos de convés; Técnico
em sinais navais; Auxiliar técnico de sinalização náutica; Analista de desembaraço aduaneiro; Supervisor de logística; Conferente de
mercadoria (exceto carga e descarga); Estoquista; Expedidor de mercadorias; Auxiliar de
logística; Monitor de ressocialização prisional; Trabalhador portuário de capatazia; Analista de PCP; Analista de planejamento de
materiais; Analista de logística; Analista de
projetos logísticos; Analista de estoques; Coordenador de aplicação de provas (concursos, avaliação, exame); Aplicador de provas.
Ministério do Trabalho
Jivago Cavalcanti

Senac Jaboticabal oferece curso
na área ambiental

Em Campinas (SP) Broto Legal aplica capacitação
eficaz em trabalho em altura
Durante as aulas são realizadas visitas técnicas para aproximar os estudantes da realidade do
universo do trabalho

No último dia 18 de março de 2017 a empresa Broto Legal Alimentos S.A. da cidade
de Campinas-SP, capacitou os colaboradores para trabalhos em Altura conforme norma
regulamentadora nº35.
O treinamento foi ministrado pelo Sargento do corpo de bombeiro de Pirassununga e
Engenheiro de Segurança do trabalho Luciano Rodrigues de Souza Alves.
Organizado pelo RH (Carolina Silva Perroni e Karina Santos) e Segurança do Trabalho (João Vicente Provinciato Neto), o treinamento de capacitação faz parte do programa de implementação e monitoramento da
segurança do trabalho.
Podemos observar nas fotos que todos os
itens exigidos na NR foram aplicados no treinamento, contribuindo assim uma segurança
real e capacitação eficaz dos trabalhadores.

Aprimorar o currículo e almejar novas vagas são características dos bons profissionais. Na área de meio ambiente, por exemplo, 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: Tratamento de Efluentes, que terá início em 25 de
março.
Aperfeiçoar os alunos para gerenciarem e
monitorarem processos de tratamento de resíduos líquidos, identificando o potencial
poluidor e as possibilidades de reuso e propondo tecnologias que viabilizem a destinação adequada, conforme legislação vigente,
são alguns dos ensinamentos da qualificação no Senac. Durante as aulas, a unidade
ainda promove visitas técnicas à Estação de
Tratamento de Água (ETA) e Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), para aproximar
os estudantes da realidade do universo do
trabalho.
Parabéns aos organizadores pelo empenho e pela forma em que os trabalhadores estão 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.

“São muitas as oportunidades de trabalho
em nossa região, dada a diversidade de atividades que utilizam a água como matériaprima, insumo ou geração de energia. No setor privado, compreender a legislação e a execução das atividades melhora o aproveitamento do recurso dentro das organizações”,

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 inscrições podem ser realizadas. Outras informações pelo telefone (16) 3209-2800 ou pessoalmente na unidade.

30% de desconto
O Senac São Paulo oferece 30% de desconto em todos os seus cursos livres, de idiomas e técnicos presenciais. Para cursos oferecidos nos períodos da manhã e da tarde, no
interior, o desconto pode chegar a 40%.
São diversas opções nas áreas de arquitetura e urbanismo; beleza e estética; certificações em tecnologia; comunicação e artes;
design; educação; eventos e lazer; gastronomia; gestão e negócios; gestão executiva; hotelaria e turismo; idiomas; limpeza, conservação e zeladoria; moda; saúde e bem-estar; e
tecnologia da informação.
A instituição oferece infraestrutura moderna, com laboratórios que simulam situações
reais de trabalho em suas 60 unidades distribuídas em todo o Estado. Conheça a programação completa de cursos oferecidos na instituição de excelência e tradição de 70 anos
em educação profissional, por meio do Portal
Senac.
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Senac Jaboticabal
realiza atividades
especiais no mês
da mulher

Justa causa aplicada no patrão: rescisão
indireta do contrato de trabalho

Idade mínima? Tempo de contribuição?
Saiba como funciona a aposentadoria
em outros países

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 ações sociais com a comunidade, e mais essencial ainda é discutir o papel da mulher na
sociedade e empoderá-las com o compartilhamento 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 permanecem 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 mulheres, 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 serviços 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 eventos reuniram mais de 200 participantes.

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 descumpre 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 prestar o serviço seguindo a orientação do patrão,
atentando-se as normas de segurança e demais 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 mensalmente, tratar com respeito o empregado evitando qualquer situação humilhante, não exigir serviços distintos para qual foi contratado
o trabalhador, entre outras obrigações.

As violações das obrigações por parte do
patrão acarretam consequências no contrato
de trabalho, pois muitas delas inviabilizam a
continuação do contrato de trabalho, surgindo a possibilidade do empregado pleitear na
Justiça, a rescisão indireta do contrato de trabalho.
Por desconhecimento, muitas são as vezes que o empregado ante o descumprimento
por parte do patrão, como atrasos salarias
constantes, assédio moral, falta de recolhimento de FGTS, sente-se em desvantagem e
prefere pedir demissão, o que não deve ser
feito, pois acarreta grande prejuízo ao trabalhador.

Ao pleitear judicialmente a rescisão indireta, uma vez o trabalhador provando o descumprimento das obrigações do contrato de
trabalho por parte do patrão, sendo a sentença procedente, é deferida a rescisão, conferindo ao trabalhador direito a todas as verbas rescisórias como se tivesse sido dispensado sem justa causa, ou seja, o trabalhador
teria direito a sacar o saldo de FGTS deposita, multa de 40% e seguro desemprego,
uma vez cumprido o tempo de serviço para
obter o benefício. A consulta com um advogado de sua confiança, atuante na área do direito trabalho, pode ajudar muito a solucionar o problema.
Compartilhamos com Ana Paula Feitosa Modesto
Gomes - Sou advogada com grande experiência nas
áreas de direito do trabalho e previdenciário.

Movimentos sociais e sindicais foram 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 benefício depende do número de anos de contribuição, sendo o mínimo necessário de 10
anos. Segundo dados da Administração de
Seguridade Social, no país, é possível antecipar a aposentadoria para os 62 anos, mas
com recebimento do valor parcial. Ou adiar
até os 70 anos, com o acréscimo do benefício.
França: A reforma da previdência realizada em 2010 prevê idade mínima entre 60 e
62 anos em 2017, dependendo do ano de
nascimento do contribuinte. No entanto, neste 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 patamar 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-

Mantida invalidade de norma coletiva que instituiu
jornada de 42 dias de trabalho por 21 de descanso

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho desproveu agravo de instrumento da Global Serviços Geofísicos Ltda.
Contra decisão que invalidou norma que instituiu 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 Metálicos 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 descumprimento 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 estudos geofísicos e processamento e interpretação de dados para localizar e delimitar reservas de hidrocarbono, exige trabalho de
campo, muitas vezes em local ermo e de difícil acesso, daí a jornada diferenciada. Argumentou que, com base na norma coletiva que
prevê o regime de dois dias de trabalho por

um de descanso, adota escala de 42 dias
consecutivos de trabalho, com 21 dias consecutivos de folga.
O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) invalidou a jornada estabelecida
no acordo, registrando a necessidade de respeito às normas mínimas de saúde e higiene
do trabalhador. Para o Regional, estabelecer
como regra o trabalho por um período mínimo de 20 dias consecutivos atenta contra
normas de ordem pública, criando lima situação "extremamente nefasta para a saúde dos
empregados".
No agravo pelo qual tentou trazer a discussão ao TST, a empresa insistiu na atipicidade da prestação dos serviços e sustentou
que o sistema instituído é benéfico ao empregado, que passa a ter repouso similar às
férias. Apontou ainda violação aos dispositivos constitucionais que privilegiam a negociação 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 horas. "Trata-se de medida voltada à preservação 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 instituído na presente hipótese, na medida em
que descumpre os limites legais".
A ministra observou que o Supremo Tribunal Federal tem afirmado a força normativa
das normas coletivas nas relações de trabalho, inclusive para afastar a incidência de
direitos instituídos legalmente. "Firmou-se,
contudo, a necessidade de concessão de
vantagens em contrapartida, o que não ocorre no caso", afirmou. "Inexiste registro de
que a norma coletiva tenha previsto vantagens 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

buição, mas o valor do benefício leva em conta os anos de pagamento no mercado de trabalho. 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 entanto, no ano passado, foi definido, que a partir de 1º de maio de 2017, os contribuintes
poderão antecipar a aposentadoria. O benefício, chamado de "Ape" (acrônimo de "anticipo pensionistico"), poderá ser pedido por
contribuintes com pelo menos 63 anos, ou
seja, três anos e sete meses antes da aposentadoria por idade definida pela legislação, no
caso dos homens, ou dois anos e sete meses
para as mulheres.
Contudo, o italiano que antecipar a aposentadoria 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 para aposentadoria é de 66 anos, com no mínimo 15 de contribuição. No entanto, trabalhadores com 65 anos ou mais que permanecem trabalhando têm diminuição da contribuição 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 entre 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 trabalhador argentino precisa ter contribuído durante 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 trabalhador pode continuar empregado e receber
tanto seu salário como o benefício. No entanto, 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 benefício pago na aposentadoria. O plano de previdência 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: Tribunal Superior do Trabalho
Compartilhamos com Carlos Wunderlich Advocacia Advogado WhatsApp (51) 99891-4022. Ética e
comprometimento com sua causa.

Fonte:
Opera Mundi
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Juiz entende que uso de uniforme com marcas da loja e Senac Jaboticabal
de fornecedores não viola direito de imagem de vendedor (SP) oferece dicas
cializados pela empregadora, sem que haja de marcas comercializadas é apenas um mepara declarar o
concordância do empregado e compensação
io a mais de divulgar os produtos. "Ao expor
econômica, viola o direito de imagem do traas marcas dos fornecedores no vestuário, naImposto de Renda
balhador, sendo devida a indenização por da- da mais faz o vendedor que dizer de certo
no moral".

O ex-vendedor de uma loja de produtos esportivos procurou a Justiça do Trabalho pedindo que a empresa fosse condenada 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 Ribeiro Muniz Rodrigues, da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, negou o pedido. Para 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 trabalhador. O dispositivo prevê que "A imposição patronal de uso de uniforme com logotipos de produtos de outras empresas comer-

Mas, segundo ponderou o juiz, ele se permite discordar desse entendimento por considerar que a exposição das marcas comercializadas 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 vendedor demonstra, discorre sobre eles, mostra
panfletos etc. Independentemente do ramo da
loja, o profissional expõe e enaltece os produtos que vende. Nesse contexto, o juiz considera que o uso de uniforme com exposição

modo aos clientes que na loja são encontrados produtos desse fabricante", destacou.
A decisão repudiou a possibilidade de lesão 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 sucesso ou de status do produto. "Nota-se,
pois, que ostentar as marcas dos fornecedores passa longe de ser uma ofensa", registrou, rejeitando a ideia de que o uso de
uniforme com marcas represente ataque a direitos da personalidade do vendedor.
De acordo com o entendimento adotado,
não há uso indevido da imagem do trabalhador. Por isso, o juiz indeferiu a indenização por danos morais ou adicional remuneratório 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.

Decisão inédita - Mantida apreensão de passaportes
de sócios de construtora por débitos trabalhistas

A Justiça do Trabalho da Bahia decidiu manter a apreensão dos passaportes de
João Carlos Pereira Bicalho e Larissa Alves
Peppes Bicalho – sócios da RTC Construções 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 Individuais II do TRT da Bahia (Sedi II), fica mantida a decisão inédita da juíza Flávia Grimaldi
que, em setembro do ano passado, determinou a apreensão dos passaportes até o pagamento integral da dívida, com base no inciso 4º do art. 139 do novo Código de Processo Civil (CPC).
Ao votar pela manutenção da decisão –
assim como fez quando indeferiu a liminar

com o mesmo objetivo, em outubro de 2016
- o relator do processo, desembargador Pires
Ribeiro, ponderou que os empresários não apresentaram qualquer fato novo cuja necessidade do passaporte se prendesse ao exercício de algum direito que se equiparasse ou
sobrepujasse o direito à dignidade humana
do autor da ação.
Ele citou, como exemplo, viagem para tratamento de saúde ou para trabalho necessário à própria subsistência e da família, o que
não foi alegado pelos empresários.
Pires Ribeiro ressaltou ainda que o processo tramita desde 2004 e que a determinação de confiscar os passaportes só aconteceu na fase de execução, após o devido processo legal e a ampla defesa dos executados.
Ainda assim, o casal tentou, de diversas
formas, frustrar a cobrança do débito.

Além de descumprir todas as ordens judiciais para pagamento da dívida incontroversa, os devedores ainda ostentam publicamente estilo de vida que evidencia patrimônio oculto ou ‘maquiado’, pontuou o magistrado, para quem a mediada coativa de retenção 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 divergência apresentada pelos desembargadores
Humberto Machado e Paulo Sá, que votaram
pela procedência, concedendo o salvo-conduto 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

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!

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 suspensão do CPF pela Receita Federal, bloqueando
qualquer tipo de utilização do número”, orienta Maria Luiza.

De acordo com a docente, pequenas ou
médias empresas também precisam ficar atentas neste período, pois o CNPJ é tributado
pelo imposto unificado, o Simples Nacional.
“A taxa coopera economicamente com o empresário para o pagamento de uma alíquota
menor. O não recolhimento implica no desenquadramento da tributação, gerando aumento 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 demonstrações contábeis, planejamento tributário, gestão 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 quesitos importantes:
· Não omitir receitas nem declarar despesas inexistentes. O Fisco recebe informações
de diversas fontes periodicamente, como administradoras 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 retenção na malha fina;
· Fique atento! A cada ano, a Receita Federal tem reduzido a idade dos dependentes
com inscrição obrigatória no CPF, essa medida diminui os riscos de fraudes relacionadas à inclusão de dependentes fictícios ou
de um mesmo dependente em mais de uma
declaração;
· Confira com o seu contador a obrigatoriedade de declarar ou não o Imposto de
Renda.
Evento Senac
Para ajudar a população a declarar o Imposto 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 orientar os participantes por meio de perguntas e
respostas. “Todo ano esse tema é muito discutido, por isso queremos auxiliar os contribuintes 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 Manutenção de Equipamentos Industriais Ltda. Foi absolvida pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho de pagar indenização por danos 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 trabalho, 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, reconhecidamente de risco. O teste de bafômetro era
realizado uma vez por semana em dez empregados 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 entorpecentes era “manifestamente ilegal” e ofensivo
ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Alegou ainda que haveria caráter intimidatório, pois a medida serviria como parâmetro
para a dispensa do trabalhador.
O pedido de indenização foi julgado improcedente na primeira instância, mas foi deferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da
3ª Região (MG), que condenou a CMI ao pagamento de indenização de R$ 5 mil. De acordo com o TRT, embora o programa estivesse
voltado para a prevenção de acidentes, a imposição do teste extrapolaria os limites da relação de emprego, atingindo a esfera privada
dos trabalhadores.

No recurso ao TST, a empresa argumentou
que o programa de segurança no trabalho incluía 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 discreta e individual, pois apenas o enfermeiro
tinha acesso aos resultados. No caso do eletricista, ressaltou que ele autorizou o procedimento nas seis vezes, obtendo resultados
sempre negativos.
Segundo a relatora do processo, ministra
Dora Maria da Costa, não houve, no caso, abuso do poder diretivo do empregador, uma
vez que era respeitado o caráter sigiloso do
resultado dos testes, e o sorteio era feito dentro de um contêiner. “Tampouco ficou evidenciado que houve constrangimento do empregado ao ser selecionado para o teste nem que
fosse obrigatória a realização do exame”, frisou. 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
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Senac desenvolve projeto de informática para pessoas
com deficiência visual
porte para torná-los independentes e com
melhor qualidade de vida e autoestima”, destaca Renato Martins Silva, docente do Senac
Bebedouro.
Renato também pontua que a experiência
foi gratificante. “Percebemos que o conhecimento de informática para esse público é de
extrema importância, pois auxilia em diversas tarefas cotidianas. O computador é uma
ferramenta importante para inclusão e que abre fronteiras”.

Senac Presidente Prudente e Santa
Casa oferecerem pós-graduação
aos colaboradores do hospital

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 pessoas com deficiências faz parte da filosofia de
trabalho do Senac Bebedouro (SP), por isso
a unidade promove parcerias educacionais
que favoreçam o desenvolvimento dos cidadãos 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 pessoas com deficiência visual, por meio de um
workshop de informática.

Foram promovidos três encontros, nos
quais os atendidos pela entidade aprenderam
a manusear o teclado convencional do computador, treinaram digitação (tendo como referência as teclas F e J, que possuem Saliência) e foram familiarizados com um software que auxilia na leitura da tela.
“Realizamos atividades como navegar na
internet, digitar textos, ouvir um livro e participar de chat online. Tudo com a supervisão
de profissionais da AMO, que dão todo o su-

Para Maria Aparecida Chinello dos Santos, coordenadora da AMO, o workshop motivou os envolvidos, porque fez eles se sentirem úteis e desafiados a conquistar algo novo. “Achamos excelente, e os próprios alunos 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

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 (Fundacentro), a partir deste mês de março, dará
início à realização de um ciclo de debates
cujo tema central é Segurança e saúde do trabalho 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 organizações produtivas: é necessária uma norma
regulamentadora para estruturar, harmonizar
e integrar a gestão?”, a ser realizado no auditório Edson Hatem, situado à rua Capote Valente, 710 – Pinheiros – SP, no dia 31 de
março, das 14h às 16h.
Dando início ao ciclo de debates, o pesquisador Gilmar da Cunha Trivelato, da Coordenação de Higiene do Trabalho (CHT), abordará o tema relacionado com diretivas para a regulamentação da segurança e saúde no
trabalho. Após a sua apresentação, os debatedores representantes do governo, trabalhadores e empregadores terão um tempo determinado para argumentação. Em seguida, o
palestrante fará a réplica e o público também
poderá fazer perguntas, comentários e sugestões.
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

“Os países que atualmente apresentam os
melhores desempenhos em matéria de segurança e saúde no trabalho (SST) dispõem de
marco legal que exige das organizações produtivas, privadas ou públicas, a gestão integrada de todos os aspectos e riscos existentes nos locais de trabalho. As organizações estão obrigadas a implantar programas ou sistemas de prevenção, sob a responsabilidade do empregador e com a participação dos trabalhadores. Além disso, esses países dispõem de diretrizes específicas
para empresas de pequeno porte de forma a
adotarem uma abordagem simplificada, menos burocrática, sem reduzir a proteção exigida legalmente para todos os trabalhadores”, salienta Gilmar Trivelato.
O pesquisador comenta ainda que no Brasil, 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

Por meio do atendimento corporativo, o Senac Presidente Prudente (SP) fechou turma exclusiva do curso de pós-graduação em Gestão da Qualidade e Segurança
do Paciente com a Santa Casa. Esta pós-graduação é inédita na cidade e conta com a certificação conjunta entre Senac São Paulo e
IQG Health Services Accreditation, empresa
de certificação e implementação de programas de gestão de qualidade.

N

Debate sobre Segurança e Saúde do Trabalhador
será realizado no CTN
contribuir para a melhoria das políticas públicas relacionadas com a segurança e saúde
do trabalhador, bem como promover o intercâmbio técnico-científico e fortalecer as parcerias. A coordenação é feita pelos tecnologistas, José Damásio de Aquino e Rogério
Galvão da Silva; pelo especialista em políticas públicas e gestão governamental, Marcelo Prudente de Assis; pela analista em ciência 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 academias, atores sociais relevantes e governo federal, promovem estudos, pesquisas e atividades para apoiar a formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. A instituição desempenha ao longo da história, o
escopo de fomentar uma reflexão a fim de
construir o conhecimento no campo de SST.

Curso Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente especializa profissionais para o
desenvolvimento de estratégias voltadas para qualidade em serviços de saúde

nesse sentido foi a exigência do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (NR nº 09),
limitada aos riscos relacionados a agentes fisicos, químicos e biológicos.
Após, surgiram outras iniciativas setoriais, como por exemplo, o Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção (PCMAT), Norma Regulamentadora nº 18 - Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e o Programa de Gerenciamento de
Riscos – Norma Regulamentadora nº 22 –
Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração.

“Foram criadas outras normas setoriais,
mas sem exigir a implementação de um programa de prevenção integrado e não necessariamente harmônicas entre si. Apesar das
recentes revisões das NRs, observa-se inconsistências no uso de termos e conceitos,
exigências conflitantes e ausência de uma
abordagem específica para as micros e pequenas empresas como exige a Lei”, salienta
Trivelato.

Para esta etapa estarão presentes como
debatedores, o representando o governo, Jefferson Seibler, assessor da diretora de SST,
Eva Patrícia Gonçalo Pires; o representante
patronal Magnus Ribas Apostólico, da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e o assessor Técnico da Presidência da Fundacentro, Washington Aparecido dos Santos
(Maradona), representando os trabalhadores.
N

O Senac desenvolve, pelo atendimento
corporativo, soluções customizadas de acordo com a necessidade do cliente. O setor de
Recursos Humanos da Santa Casa verificou
a importância de aprimorar seus profissionais e, por isso, contratou a instituição. “O
curso será aplicado pelo nosso corpo docente e com a metodologia do Senac para especializar os profissionais na gestão da qualidade e segurança do paciente, favorecendo a
implementação dos processos de acreditação em saúde”, conta Rita de Cássia Holanda, gerente do Senac Presidente Prudente.
Segundo Leandro Rodrigues da Rocha,
professor da pós-graduação do Senac Presidente Prudente, “a exigência pela qualidade
e segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde vem crescendo. Atualmente, temos legislações e os próprios clientes
demandam uma mudança de postura das
instituições. Para isso precisamos de profissionais preparados para o desenvolvimento
de estratégias que assegurem uma assistência resoluta e segura”.

Materiais da OIT sobre
o 28 de Abril

O curso vai estimular os alunos a promoverem a melhoria continua dos processos organizacionais, visando a segurança do paciente e a qualidade na prestação dos serviços. “É uma especialização fundamental para
todo profissional que já atua ou que tem interesse 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 professor.
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 funcionários lidam com vidas, por isso, precisam
estar preparados e qualificados para um atendimento sempre eficiente”, finaliza o provedor.

Empresas interessadas em contatar o atendimento 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.
Clique sobre a publicidade e
faça sua inscrição!

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 implementação 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
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