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Cursos em
Suposta consulta
eSocial libera
Andradina,
ambiente de testes sobre NR-37 é falsa
ESCLARECIMENTO
Araçatuba, Birigui e
O Departamento de Segurança e
para todas as
no Trabalho tomou conhecimento da
Presidente Prudente empresas do país Saúde
circulação de arquivo nas redes sociais refeOs profissionais da Segurança e
Saúde no Trabalho e de Recursos Humanos
do interior paulista terão vários cursos de capacitação e de habilitação para ampliar suas
atividades no trabalho e porque não investir
em atuações autônomas, provocando assim,
mais uma oportunidade para enfrentar a crise
e buscar sua independência financeira.
ANDRADINA: Curso profissionalizante para aprender a trabalhar com todas as etapas
do ciclo da NR-12. Será nos dias 25, 26, 27 e
28 de Outubro, das 8 às 17 hs na Escola Fire
Figther - Avenida Bandeirantes 2587 - Bairro
Piscina; ESOCIAL EM ARAÇATUBA
ARAÇATUBA: Curso de capacitação Analista de Treinamento. Será nos dias 7 e 8 de
outubro, das 8 às 17 hs, no Auditório do SINDALCO, R. Professora Chiquita Fernandes, 9;
BIRIGUI: Curso profissionalizante para aprender a trabalhar com todas as etapas do
ciclo da NR-12. Será nos dias 4, 5, 6 e 7 de
Outubro, das 8 às 17 horas, Sala de treinamento da TOPSEG - Rua Nicolau da Silva Nunes, 242 - Defronte à Pizzaria Mamma Mia;
PRESIDENTE PRUDENTE: Curso de Higiene Ocupacional PRÁTICO. Será nos dias
12, 13 e 14 de outubro, das 8 às 17 horas no
Auditório da Santa Casa, Rua Wenceslau
Braz, 5 – Vila Euclides. ESOCIAL/Araçatuba
Os cursos serão desenvolvidos pelos especialistas Dr. José Luis Garcia Navarro (HO);
Psicóloga Carla Lima (Analista de Treinamento) e Marco A. Machado Lima (NR-12).
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
contato@norminha.net.br
(18) 99765-2705 - (11) 98270-5682
Ou CLIQUE AQUI e faça sua inscrição que
entraremos em contato. Ou clique no link:
http://www.norminha.net.br/Inscricoes/inscri
coes.asp N eSocial em Araçatuba

Etapa tem como objetivo preparar o setor
produtivo para o início da obrigatoriedade
do sistema em 2018
O eSocial disponibilizou, a partir do
dia 01 de agosto de 2017, o acesso ao ambiente de testes da plataforma para todas as empresas do país. A etapa tem como objetivo
preparar o setor produtivo para o início da utilização obrigatória do sistema que começa
em 1° de janeiro de 2018 para empresas com
faturamento superior a R$ 78 milhões anuais.
A partir de 1° de julho de 2018, o eSocial torna-se obrigatório para todos os demais empregadores do país. CURSO EM ARAÇATUBA
Na prática, o eSocial será a nova forma de
prestação de informações feita pelo empregador que entrará em vigor no Brasil e integrará
a rotina de mais de 8 milhões de empresas e
40 milhões de trabalhadores. O eSocial é um
projeto conjunto do governo federal que integra Ministério do Trabalho, Caixa Econômica,
Secretaria de Previdência, INSS e Receita Federal. CURSO EM ARAÇATUBA
A iniciativa permitirá que todas as empresas brasileiras possam realizar o cumprimento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias de forma unificada, o que reduzirá custos, processos e o tempo gastos
hoje pelas empresas nessas ações. A expectativa do governo com a medida é melhorar o
ambiente de negócios no país.
CLIQUE AQUI e saiba mais.

rente a uma suposta NR 37 - Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, que estaria em
consulta pública.
É importante esclarecer que toda e qualquer consulta pública referente a Normas Regulamentadoras somente é realizada por meio
da página eletrônica do Ministério do Trabalho, na área referente à Fiscalização em Segurança e Saúde no Trabalho. No sítio eletrônico, encontra-se a opção “Normatização”>
“Consultas Públicas”, na qual é possível acessar quais documentos que estejam expostos à opinião da sociedade. Basta usar o link:
http://www.trabalho.gov.br/seguranca-esaude-no-trabalho/consultas-publicas
e
qualquer cidadão pode ter acesso ao conteúdo, bem como deixar suas críticas e sugestões.
Com relação a uma eventual nova norma
sobre o tema, é importante informar que foi
iniciado, em 2010, na Comissão Tripartite
Paritária Permanente - CTPP, um processo
para criação de um Grupo Técnico - GT visando à elaboração de uma NR sobre Gestão em
SST e que substituiria a atual NR 01. Para isso, foi criado um Grupo de Estudos Tripartite
- GET em 2011, que auxiliou o citado GT na
produção de uma minuta de NR, a qual foi
submetida à consulta pública em 2014. Em
razão de grandes divergências de ideias apresentadas pela sociedade, inclusive pelas representações da CTPP, não houve consenso
na Comissão, e as discussões encontram-se
atualmente suspensas.
Importante esclarecer, ante o exposto, que
a minuta produzida e disponibilizada à época
em consulta pública difere totalmente do texto
falso ora disseminado eletronicamente.
Finalmente, sugere-se ao todos os
interessados que utilizem o e-mail
<normatização.sit@mte.gov.br> para dirimir
quaisquer dúvidas surgidas no âmbito da elaboração das Normas Regulamentadoras.
Departamento de Segurança e Saúde no
Trabalho. N eSocial em Araçatuba (SP)

Como a reforma trabalhista pode afetar os sindicatos e
seus 150 mil funcionários
"Ai, moça, em novembro ninguém sabe. Talvez a
gente nem esteja mais aqui", diz a recepcionista
do departamento de homologação do Sindicato
da Construção Civil de São Paulo (Sintracon-SP),
quando questionada sobre sua expectativa em
relação à nova legislação trabalhista, que entra
em vigor no fim deste ano.

Em dois meses, caso o texto aprovado em 11 de julho no Senado não seja alterado por Medida Provisória, a contribuição
sindical obrigatória deixa de existir - e, com
ela, a principal fonte de financiamento para
muitas das entidades que representam tanto
empresas quanto trabalhadores.
Essas organizações empregam atualmente
153,5 mil pessoas com carteira assinada no
país, mostram os dados da Relação Anual de
Informações Sociais (Rais) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os sindicatos de trabalhadores, destino
dos R$ 2,6 bilhões arrecadados em 2016 com
o desconto de um dia de trabalho de todos os
funcionários com carteira assinada do país,
respondem por 76,5% do total de vagas, 117,
6 mil.

As entidades patronais, que receberam R$
1,3 bilhão da contribuição recolhida diretamente das empresas, somam 35,9 mil funcionários.
Passada a reforma, dizem especialistas em
mercado de trabalho e sindicalismo, o número de trabalhadores em sindicatos no Brasil
tende a encolher, de um lado, porque muitas
entidades terão de se reestruturar para sobreviver com um orçamento menor e, de outro,
porque centenas de sindicatos deixarão de existir.
A extinção do imposto terá maior impacto
sobre cerca de 7 mil dos quase 12 mil sindicatos de trabalhadores do país, diz o consultor sindical João Guilherme Vargas Netto, já
que cerca de 5 mil entidades representam
funcionários públicos e da zona rural e têm
grande parte das receitas garantidas por mensalidade paga pelos afiliados.
Daqueles 7 mil, ele afirma, 4 mil são sindicatos "de carimbo", que não negociam melhores salários ou melhores condições de trabalho para suas bases e existem exclusivamente por causa do imposto. "Esses tendem

Departamento jurídico do Sintracon-SP. Com
reforma trabalhista, homologação nos sindicatos
deixa de ser obrigatória

a desaparecer", ele diz.
Da forma como foi instituído, em 1937, o
imposto sindical tende a provocar a dependência do sindicalismo em relação ao Estado
e o distanciamento em relação aos trabalhadores que representam, afirma Andréia Galvão, professora do departamento de ciência
política da Unicamp.
A reestruturação do movimento sindical,
acrescenta Vargas Netto, vai levar a um reagrupamento das entidades, com demissões e
corte de áreas que não sejam fundamentais.
Compartilhamos com
Camilla Veras Mota - @cavmota
Da BBC Brasil em São Paulo

Perda auditiva
induzida por ruído
será tema de
palestra em Vitória

Santos discute nesta
sexta “Aspectos
Ergonômicos do
Trabalho”

A “Perda auditiva induzida por ruído
no ambiente de trabalho e a eficácia do programa de conservação auditiva para o trabalhador” será o tema da palestra a ser proferida
no dia 14 de Agosto de 2017, das 14 às 16
horas, no Auditório da Fundacentro/ES Rua
Cândido, Ramos, nº 30, Ed. Chamonix Jd. da
Penha -Vitória- ES.
IV Ciclo de Palestras da Fundacentro da Baixada
Santista será realizado neste dia 04 de agosto

Será proferida por Mariela Pitanga Ramos
- Fonoaudióloga do Núcleo de Vigilância em
Saúde do Trabalhador SESA/ES e Auditar
Saúde Auditiva; Mestranda em Saúde Coletiva do PPGSC-UFES; Especialista em Audiologia e Saúde de Trabalhador; e por Cyntia
Fraga de Abreu - Fonoaudióloga da Auditar
Saúde Auditiva; Especialista em Audiologia e
Atenção Primária em Saúde.
A coordenação do evento será de Antônio
Carlos Garcia Júnior - Fundacentro – ES.
A palestra é voltada para Fonoaudiólogos,
Engenheiros e Técnicos de Segurança do Trabalho e demais profissionais com interesse
na área de Saúde e Segurança do Trabalhador.
Clique aqui e faça sua inscrição gratuita.
Informações: (27) 3315-0040
Ramal 220 – Raquel N

Dependência
Química no Trabalho
e a Influência do
Ambiente Interno e
Externo

Tema da Palestra na Fundacentro (ES) no 10
de Agosto de 2017
Com objetivo de refletir sobre as mudanças ocorridas nos últimos 30 anos no ambiente de trabalho, em especial no âmbito da
legislação com foco na dependência química,
será apresentada a palestra “Dependência
Química no Trabalho e a Influência do Ambiente Interno e Externo” na Fundacentro em Vitória (ES) a ser proferida por Paulo Afonso
Magnago - Graduado em Administração de
Empresas; Pós graduado em Dependência
Química; Gestão de Pessoas; Gestão Ambiental; Coaching e Liderança. A coordenação é
de Antônio Carlos Garcia Júnior.

Será no dia 10 de agosto de 2017, das 14
às 16 horas no Auditório da Fundacentro/ES
Rua Cândido, Ramos, nº 30, Ed. Chamonix
Jd. da Penha -Vitória- ES.
Clique aqui e faça sua inscrição.
Informações: (27) 3315-0040
Ramal 220 com Raquel

Por ACS/Débora Maria Santos

Em Santos (SP), nesta sexta-feira dia
04 de agosto, das 13h às 17h, será realizado
evento sobre “Aspectos Ergonômicos do Trabalho”, o qual faz parte do IV Ciclo de Palestras da Fundacentro da Baixada Santista.

Para a quarta edição do Ciclo, a especialista em ergonomia e mestre em ciências pela
Faculdade de São Pública/USP, Sandra Donatelli, e o designer ergonômico do trabalho, Ricardo Serrano, ambos da Fundacentro de São
Paulo, farão palestra sobre o tema.
Com a parceria do Sindicato dos Bancários
de Santos e Região; do Conselho Sindical da
Baixada Santista e do Grupo de Trabalho PróFundacentro, o evento ocorrerá no Sindicato
dos Bancários de Santos e Região, localizado
à avenida Washington Luiz, nº 140 - bairro
Encruzilhada - Santos – SP.
A coordenação técnica é feita pelo chefe
Técnico da Fundacentro BS, Josué Amador
Silva, e pela analista Tarsila Baptista Ponce.

Proposta responsabiliza
fiscalização do uso de EPI
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou proposta que responsabiliza o
empregador que não fiscalizar o uso de equipamento de proteção individual (EPI) por seus
funcionários. Segundo o texto, é dever do patrão proceder ao registro do fornecimento de
EPI ao trabalhador, à orientação e ao treinamento sobre seu uso adequado.
O empregador que não cumprir o disposto
indenizará o empregado em caso de acidente
de trabalho ou doença ocupacional. Ao trabalhador caberá usar o equipamento apenas para a finalidade a que se destina.
Hoje, a lei obriga a empresa a fornecer aos
empregados gratuitamente o equipamento de
proteção individual adequado ao risco e em
perfeito estado, mas não trata de outras responsabilidades. N
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Profissionais da SST debateram Higiene Ocupacional X
Perícia de Insalubridade em Araçatuba (SP)
10 razões para implantar o Housekeeping

No último dia 26 de julho de 2017,
profissionais de várias empresas do segmento da bioenergia, estiveram reunidos no auditório da Churrascaria Terra do Boi em Araçatuba (SP) discutindo, através de aula/palestra, sobre Higiene Ocupacional X Perícia de
Insalubridade.
O objetivo do evento foi demonstrar a real
importância da aplicação correta da higiene
ocupacional, buscando subsidiar as impugnações de Laudos Periciais de Insalubridade;
realizando alguns exercícios práticos de avaliações químicas, calor e vibrações de corpo
inteiro com o intuito de esclarecer dúvidas

inteiro com o intuito de esclarecer dúvidas
nas tomadas de decisão e interpretação de resultados. Apresentação de showroom com
instrumentos de avaliações quantitativas.
O evento foi organizado pela UniUDOP Universidade Corporativa da UDOP e a apresentação foi aplicada por Gustavo Souza Lopes, Graduação em Engenharia Mecatrônica UniLins; Técnico de Segurança do Trabalho Senac; Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho - Unip; Atua na área de
Segurança do Trabalho com foco em Higiene
Ocupacional desde 2001; Especializado em
Higiene Ocupacional; Assistente Técnico Pe-

Mulher morre ao ser atingida por
disco de corte
Acidente ocorreu na casa dela momento em que cunhado ligou a lixadeira de mão
Leocir de Fátima Manxini Severino,
de 47 anos, que morava no bairro Planalto do
Sol II, em Santa Bárbara d'Oeste (SP) foi morta por estilhaços de um disco de corte em um
trabalho doméstico na tarde do último dia 26
de julho de 2017 em sua residência.
Segundo o boletim de ocorrência, Leocir
solicitou ao cunhado Vilmar Vieira, motorista,
de 47 anos, solteiro, que mora no local, para
que ele cortasse um pedaço de ferro, uma vez
que ela estava costurando e precisava do ferro
para finalizar seu trabalho. Vilmar então pegou sua lixadeira de mão e ao ligar o equipamento o disco de cortar ferro imediatamente fragmentou-se e seus estilhaços foram
arremessados em todas as direções, sendo
que um deles atingiu a garganta de Leocir,
que caiu no solo. O cunhado também sofreu
ferimentos em seu braço direito.
Imediatamente, o Corpo de Bombeiros foi
acionado, porém Leocir não resistiu aos ferimentos. Vilmar informou que o equipamento
é novo, já havia sido usado sem nenhum problema. A polícia acionou a perícia e o corpo

Equipamentos de uso manual requer
capacitação e uso de recursos de segurança,
mesmo no uso doméstico

foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML.
Compartilhamos com Região Hoje

ricial; Sócio Proprietário - Topseg Consultoria.
A aula/palestra faz parte de uma programação de capacitação de profissionais que a
UniUDOP possui e que já capacitou mais de
120 mil profissionais em seus cursos de Aperfeiçoamento Tecnológico, realizados nas
áreas Administrativa/Financeira; Agronômica; Controladoria, Planejamento e Custos; Indústria; Saúde, Segurança e Meio Ambiente
do Trabalho e Suprimentos.
Clique aqui e conheça a programação das
aulas/palestras.

Sei que toda regra tem uma exceção, porém o que contato entre as empresas
que captam, retém e que se tornam o sonho
de muitos profissionais encontra-se a presença de um clima agradável. Afinal, quem
não gostaria de exercer suas atividades em
um local agradável e que as horas parecem
"voar"? No entanto, a existência de uma empresa com essas características não depende
apenas da diretoria, mas de todos os que nela
atuam. Hoje, muitas organizações recorrem
ao housekeeping - um processo que tem como principais objetivos a manutenção da ordem, da limpeza, da organização e da segurança das empresas. Confira abaixo alguns
dos benefícios gerados por esse processo.
1 - Com foco nos objetivos citados acima,
a empresa estimula significativamente a melhoria da qualidade de vida no ambiente de
trabalho, uma vez que os profissionais passam a viver em um ambiente mais agradável.
2 - Trabalhar em uma empresa onde existe
preocupação a manutenção da ordem, da limpeza, da organização e da segurança dos funcionários impacta na redução do absenteísmo
(ausência do ambiente de trabalho), seja em
decorrência de afastamentos por determinação médica ou mesmo pela desmotivação das
pessoas.
3 - Uma das características do housekeeping é o estímulo ao trabalho em equipe. Isso porque, ao se adotar o processo os profissionais são conscientizados de que a participação de todos é fundamental para o êxito
da empresa.
4 - Quando se adota uma sistemática em
todos são responsáveis pela melhoria da empresa, a melhoria da autoestima dos profissionais surge naturalmente. Afinal, as pessoas veem na prática que cada um tem um
valor para agregar ao negócio, independentemente da atividade que exerça.
5 - Ao instituir a organização no dia a dia,
estimular um processo em que uma informa-

ção possa ser compartilhada com os vários
membros de uma equipe, o desempenho dos
profissionais tende a melhorar e, com isso, o
risco de realizar um retrabalho diminui. Consequentemente, a redução de custos torna-se
um fato.
6 - Melhoria da comunicação interna.
Quando os profissionais são envolvidos em
busca de objetivos comuns, estreita-se o relacionamento entre as pessoas. Com o tempo,
essa postura é incorporada naturalmente à
cultura da empresa e o risco de que "ruídos"
ou "informações deturpadas" percam espaço
nos corredores da companhia.
7 - O relacionamento entre líderes e liderados tende a melhorar, porque a comunicação
interpessoal ganha força e, naturalmente, o
elo entre os membros das equipes ganha solidez.
8 - Estímulo ao surgimento de novas práticas ou ações que podem ser implantadas no
dia da dia da empresa, que impactem tanto na
qualidade de vida das pessoas quanto negócio. As pessoas passarão a ter espaço para
mostrar o seu potencial criativo e como se sabe, esse fator exerce benefícios positivos a
qualquer empresa.
9 - Quando os funcionários atuam em uma
empresa que sente m orgulho, isso se torna
perceptível ao público externo. Ou seja, os clientes percebem que aquela companhia desenvolve ações que beneficiam as pessoas e o
sentimento de responsabilidade social ultrapassa os portões da organização.
10 - Ao se instituir o housekeeping, a empresa convida os funcionários para o comprometimento. Quando isso ocorre, os colaboradores vestem a camisa da empresa e esse fato
torna-se um diferencial significativo internamente e em relação à concorrência.
Fonte: www.rh.com.br / Patrícia Bispo
Uma ótima semana a todos e até a próxima!
Patrícia Milla Gouvêa Dantas

"NÃO RESPIRE – CONTÉM AMIANTO” será exibido no senado
federal na véspera do grande julgamento pelo STF da proibição
definitiva do amianto no brasil
O Senado Federal irá receber e debater, no dia 9 de agosto, o premiado documentário “Não Repire – Contém Amianto”. A
exibição ocorrerá no auditório Interlegis, no
anexo E do Senado Federal, às 10h.

O filme, que recebeu o prêmio do público
para Melhor Longa-Metragem da Competição
Latino-Americana no Festival EcoFalante, retrata a história de trabalhadores contaminados pelo amianto, mineral reconhecidamente
cancerígeno, que já tirou a vida de milhares
de seres humanos ao redor do mundo, muitos
deles no Brasil, e desvenda o discurso enganoso das empresas, que ainda utilizam o material em seus produtos, alegando haver um
uso seguro e controlado, que garante que em
nosso país ninguém, que trabalhou depois
dos anos 80 do século passado, adoeceu.
Tentam provar, inclusive, que o amianto crisotila brasileiro é muito menos tóxico e nocivo do que o foi aplicado em todo o mundo.
Após a exibição do filme, produtores e especialista sobre o tema irão debater os efeitos
do amianto na vida dos brasileiros e como esse mineral causou uma das maiores catástrofes ambientais do Brasil e a importância do

que ocorrerá no dia seguinte no STF, que irá
finalmente apreciar e julgar todas as ações referentes a este tema, que ainda causa polêmica em nossos meios e na sociedade brasileira
em geral.
O evento é organizado pela ONG Repórter
Brasil, pela ABREA (Associação Brasileira
dos Expostos ao Amianto) e pelo DIESAT
(Departamento de Estudos e Pesquisas de
Saúde e dos Ambientes de Trabalho), e conta
com apoio do mandato do Senador Paulo
Paim, autor do projeto de lei de banimento
nacional do amianto, MPT (Ministério Público do Trabalho), Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Santa Catarina e
SINAIT (Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais do Trabalho).
Esquenta para decisão do STF
A exibição do documentário é um “esquenta” pelo Supremo Tribuna Federal (STF)
do banimento definitivo do amianto no Brasil.
No dia 10 de agosto, a partir das 14 horas, em
Brasília (DF). O órgão retoma o julgamento de
cinco Ações Diretas de Inconstitucionalidade
(ADIs) sobre o banimento da substância nos
estados de São Paulo, Pernambuco, Rio de
Janeiro e Rio Grande do Sul, além de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fun-

damental (ADPF), que questiona a lei do município de São Paulo, que proibiu a utilização
do amianto como matéria prima para
contrução civil.
Também está na pauta, a ADI 4066, que será a mais debatida, pois questiona a constitucionalidade do artigo 2º. da Lei Federal
9055/95 do “uso seguro do amianto”, e que
foi ajuizada pelas Associações Nacionais dos
Magistrados do Trabalho (ANAMATRA) e a
dos Procuradores do Trabalho (ANPT). A ABREA foi admitida em todas as ações para defesa da proibição do amianto na condição de
Amici Curiae (Amigos da Corte) em defesa dos
direitos de seus associados. Este julga-mento
histórico está sendo chamado de “O DIA DO
JUÍZO FINAL DO AMIANTO”.
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Abertas as inscrições para o 10º Congresso Nacional da Bioenergia

Já estão abertas as inscrições para
o 10º Congresso Nacional da Bioenergia, que
neste ano contará com 13 salas temáticas
com destaque para as inovações tecnológicas
que norteiam toda a cadeia bioenergética. O
Congresso esse ano comemora sua 10ª edição trazendo muitas novidades para todos os
mais de 1.500 congressistas que são esperados e que terão cerca de 200 palestras e debates nas mais diversas áreas que compõem
o segmento, além da melhor oportunidade de
network do setor.
Considerado o maior congresso de bioe-

nergia do Brasil, o 10º Congresso Nacional
da Bioenergia será nos dias 22 e 23 de novembro, na UNIP - Universidade Paulista de
Araçatuba (SP), reunindo a inteligência do
setor para a troca de experiências, conhecimentos, novas tecnologias, sistemas de manejo, e um forte viés em inovações tecnológicas, com a presença de startups, do CTBE Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia
do Bioetanol e de universidades, que demonstrarão a mais alta tecnologia voltada para o setor. Ao todo serão mais de 200 palestrantes e moderadores.
"Para este ano estamos esperando um público maior que a edição de 2016. Por isso
estamos preparando uma programação voltada para os principais temas que impactam a
cadeia de negócios que envolve a cana-de-açúcar, reunindo profissionais da alta gerência
de usinas e destilarias, de empresas que dão
suporte a este segmento, pesquisadores de
centros de pesquisa e universidades e investidores de startups voltadas para este negó-

cio", destaca a coordenadora da UniUDOP,
Vanessa Olivieri.
As 13 salas temáticas discutirão temas
voltados para as áreas: agronômica, industrial, direito do agronegócio, inovações tecnológicas, comunicação, administrativa/financeira, mecanização, recursos humanos,
suprimentos, controladoria, planejamento e
custos, mercado, comercialização e logística,
saúde, segurança e meio ambiente do trabalho, dentre outras áreas.
Descontos especiais
As inscrições feitas até o próximo dia 29
de setembro terão descontos especiais. Associadas UDOP têm direito a 20 inscrições
isentas cada. Serão concedidos, também,
descontos especiais para fornecedores de cana-de-açúcar, através da parceria com a Orplana e para sócios dos sindicatos e entidades ligadas ao Fórum Nacional Sucroenergético. Inscreva-se clicando aqui.
Rogério Mian
Fonte: Agência UDOP de Notícias

Paraná registra 131 acidentes de trabalho por dia
A cada 60 minutos, cinco acidentes
de trabalho ocorrem no Paraná. O cálculo foi
feito com base nos dados de 2015 publicados
no Anuário Estatístico da Previdência Social.
Mais de 612 mil acidentes foram registrados
em todo o País naquele ano. O Paraná ficou
na quarta posição em número de ocorrências,
com 47.337, perdendo apenas para São
Paulo (207.703), Minas Gerais (62.566) e Rio
Grande do Sul (52.030). Nesta quinta (27) é
celebrado o Dia Nacional de Prevenção de
Acidentes de trabalho.
De acordo com o presidente da Associação Paranaense de Medicina do Trabalho,
Guilherme Murta, o governo federal gastou
quase R$ 19 milhões com o pagamento de
benefícios aos trabalhadores acidentados no
Paraná em 2015. No País, o montante chegou
a R$ 290 milhões. “Nos últimos cinco anos,
3,5 milhões de acidentes de trabalho foram
registrados no Brasil. Os mais de 13 mil óbitos nesse período custaram R$ 22 bilhões aos
cofres públicos. O custo é referente ao pagamento de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e outros valores
relacionados. Isso repercute diretamente na
vida do acidentado e dos colegas de trabalho,
além de ter influência no clima laboral e na
produtividade. Os custos indiretos são imensuráveis”, apontou.
Entre as principais lesões causadas no
ambiente de trabalho estão traumas em mãos,
antebraços e dedos; tendinites; lesões na coluna e nos punhos. “A gente percebe que, no
geral, os acidentes têm muita relação com tra-

A chamada Síndrome de Burnout, relacionada ao esgotamento profissional, está entre as doenças constatadas no ambiente de trabalho.
balhos repetitivos e com carga de peso muito
elevada em membros superiores. Porém, a
gente tem observado nos últimos anos uma
tendência de aumento das notificações de
transtornos mentais, não só no ambiente de
trabalho. Se o transtorno mental tiver uma
correlação com o trabalho, ele pode ser considerado acidente de trabalho”, explicou. A
chamada Síndrome de Burnout, relacionada
ao esgotamento profissional, está entre as
doenças constatadas no ambiente de trabalho.
Para o vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria (Região Norte), Julio
Cesar Dutra, o acompanhamento psicológico
é essencial. Ele já atendeu dezenas de pacientes que tiveram a saúde mental comprometida após ocorrências traumáticas no tra-

balho. Um deles trabalhava no caixa de uma

empresa e foi assaltado à mão armada. “Não
fizeram nada fisicamente com ele, só pediram
todo o dinheiro e saíram correndo. Ele entrou
em pânico, quase desmaiou e teve que ser levado ao hospital”, relatou. Após um mês afastado, o profissional pediu para voltar às atividades e, 60 dias depois, foi assaltado novamente na mesma agência. “Levaram as pessoas para a frente da agência, deitaram todos
no chão e esse paciente, com toda a calma,
conseguiu tranquilizar o pessoal. Dessa vez,
ele não precisou ficar afastado, mas um colega de trabalho sim. Esse colega ainda está em
tratamento”, comentou.
Compartilhamos com CNQT

No Paraná, Fundacentro e instituições parceiras realizam seminário
em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção

Laudo Técnico de Máquinas: redução
de custos e prevenção de acidentes
A falta de informação adequada sobre a elaboração do laudo técnico de máquinas e equipamentos tem gerado muito transtorno para as empresas. Há casos de empresas que só pensam no assunto quando são
surpreendidas por uma fiscalização, que cobra o documento, ou quando ocorre um acidente de trabalho. O que essas empresas desconhecem é que manter um laudo técnico atualizado garante redução de custos de operação/produção, problemas legais e a segurança de seus colaboradores.
“O laudo é um instrumento de auxílio a todos os proprietários de máquinas e equipamentos, pois as exigências legais já existem
e estão definidas nas normas regulamentadoras e quanto mais complexo for um equipamento mais difícil é demonstrar a sua adequação sem um laudo bem elaborado”, comenta o engenheiro mecânico e de segurança
do trabalho, Roland Robert Colombari.
Com mais de vinte e cinco anos de experiência profissional, Roland Colombari está à
frente da RRQualifica Engenharia, Consultoria
e Treinamento, empresa que tem em seu
portfólio de serviços a elaboração e emissão
de laudos técnicos.

Para Colombari o principal benefício de
um laudo técnico é o econômico, pelos seguintes fatores:
- Redução dos processos trabalhistas. Se
todos os funcionários da empresa sabem da
existência dos laudos, então também sabem
que as possíveis “lacunas” de insalubridade e
periculosidade da empresa já foram sanadas.
- Redução nos custos de adequação. Com
a antecipação das irregularidades de um equipamento, é possível planejar a sua adequação, diminuindo as paradas de produção
e escolhendo os melhores orçamentos de adequação.
- Redução nos custos de manutenção.
Uma avaliação bem-feita pode revelar oportunidades de uso mais eficiente do equipamento, diminuindo as paradas e os custos de
manutenção.
- Prevenção de acidentes. Os custos de
um acidente são proibitivos!! Além dos custos diretos, como atendimento de emergência, parada de linha, recuperação dos danos,
indenizações, ainda existem os custos indiretos, relacionados à imagem da empresa.
Um laudo técnico, seja de qual for o assunto, deve ser elaborado sob a responsabi-

Roland Robert Colombari
lidade de um profissional legalmente habilitado. “A habilitação profissional é formalmente
definida pelo conselho de classe. Ao contratar
um profissional para a elaboração deste documento, a empresa pode checar junto ao
conselho se sua habilitação abrange as características técnicas que serão abordadas no
laudo”, explica Roland
Etapas de elaboração
A elaboração de um laudo técnico é bastante simples. Basicamente existem duas etapas, a primeira é a avaliação do equipamento
no local de trabalho e em condições normais
de operação. Neste momento o profissional
deve verificar todos os requisitos de referência, seja uma NBR, uma NR e/ou uma normativa interna ou de clientes.
A segunda etapa é a elaboração do documento formal, onde o profissional responsável colocará todas as suas conclusões a respeito do atendimento dos requisitos de referência, condição de operação dos equipamentos e as melhorias a serem realizadas, se for o
caso.
A RRQualifica oferece serviços de engenharia (emissão de laudo técnico e adequação
de equipamentos), consultoria (estruturação
de departamentos técnicos, desenvolvimento
de sistema de gestão e assessoria em segurança e saúde no trabalho) e treinamento (formação de operadores e instrutores de máquinas e equipamentos, formação em NRs de
SST). Ela atua em diversos mercados, com
destaque para a indústria, construção civil, energia, oil&gas e equipamentos.
Roland Robert Colombari – engenheiro
mecânico e de segurança do trabalho é professor das disciplinas de Gestão da Qualidade
e Segurança e Saúde no Trabalho nos cursos
de engenharia da Universidade São Francisco
(Campinas e Itatiba). Professor da disciplina
de Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações no curso de
pós-graduação do Senac (Jundiaí).

Por Fundacentro do Paraná - Edição:
ACS/Alexandra Rinaldi

A Fundacentro, em conjunto com
instituições parceiras, promoveram na quinta
(27/07), o seminário alusivo ao Dia Nacional
de Prevenção de Acidentes de Trabalho.
O evento, realizado no auditório da sede
da Fundacentro em Curitiba (PR), teve como
destaque Painel com o tema: “A Reforma Trabalhista e o Impacto na Segurança e Saúde no
Trabalho” e a palestra sobre " Ações Regressivas" proferida pelos palestrantes Gláucio
Araujo de Oliveira, Procurador - chefe do Ministério Público do Trabalho/PR , Eduardo
Guilherme Reiner, Auditor Fiscal do Trabalho
da SRTE/PR, Marcus Aurélio Lopes, Juiz do
Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da
9ª Região/PR e Marcelo Alberto Gorski Bor-

Data é comemorada em 27 de julho
ges, Procurador chefe da Procuradoria Federal do Paraná/AGU.
O evento objetiva sensibilizar a sociedade
sobre a importância do desenvolvimento de
uma cultura de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Participaram do evento representantes de organizações do poder público, entidades laborais e patronais, universida

des e cidadãos interessados no tema.
Dados Estatísticos
De acordo com dados do INSS de 2016,
somente em Curitiba, 40.016 trabalhadores
foram afastados do trabalho e receberam auxílio-doença.
No Paraná foram 155.471 e no Brasil atingiu-se um total de 2.240.638 trabalhadores.
Já afastamentos por acidentes de trabalho no
Brasil foram 228.741; no Paraná 15.640 e em
Curitiba 3.215. N
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Fundacentro realiza Semana da Segurança Química

Curitiba terá palestra sobre “Os 4
pilares das lideranças para implantação
efetiva do eSocial nas empresas”!

Evento ocorre na sede da instituição em São Paulo neste mês de outubro

Por ACS/ Cristiane Reimberg

De 16 a 20 de outubro, a Fundacentro
realiza a Semana da Segurança Química em
sua sede na cidade de São Paulo. O evento
trará painéis, cursos, palestras e seminários.
“Queremos atualizar o público sobre os programas internacionais e mostrar como impactam na indústria, no governo e na sociedade em geral. Nesse cenário, o nosso foco
principal é o trabalhador”, afirma o coordenador do evento, Fernando Sobrinho.
No auditório, serão realizados dois painéis
no dia 16 e um em 18 de outubro. O primeiro
tratará de atualidades em segurança química,
abordando temas como Sistema Estratégico
para Gerenciamento Internacional de Substâncias Químicas – Saicm e o Programa Atuação Responsável. O segundo será focado na
intersetorialidade e regulamentação, apresentando as ações da Comissão Nacional de Segurança Química – Conasq, a questão da responsabilidade do profissional de química e
um histórico sobre o benzeno.
Já o terceiro relacionará segurança química, saúde e meio ambiente, mostrando parte
do Programa Nacional de Prevenção da Silicose – Pnes e o projeto Carex sobre exposição a carcinogênicos. Também serão aborda-

dos temas como acidente ambiental com
mercúrio, toxicologia ocupacional, convenções internacionais de Estocolmo, Roterdã e
Basileia, e prioridades para a segurança química no setor de saúde.
“A segurança química no mundo de hoje é
norteada pelos programas e convenções da
Organização Internacional do Trabalho – OIT
e do Programa das Nações Unidas para o
Meio ambiente – Pnuma. Eles impactam em
nossa legislação e nas ações do governo, da
indústria e dos sindicatos, atingindo a população como um todo e, no nosso caso específico, o trabalhador”, explica o engenheiro da
Fundacentro, Fernando Sobrinho.
Todos esses temas serão abordados durante a Semana da Segurança Química. O ano
de 2020 é referência para a implementação do
Saicm, e a Organização das Nações Unidas –
ONU já tem uma agenda para 2030 em que
relaciona questões de segurança química. “É
importante que os órgãos de decisão, entidades não governamentais, conselhos de classe
e universidades conheçam esses temas. Hoje
se fala muito em desenvolvimento sustentável
e química verde, que estão vinculados à segurança química”, completa o coordenador.
Também haverá a realização de dois seminários no auditório da Fundacentro, que contribuirão para essas discussões. O Seminário
Segurança Química, Educação e Comunidade
ocorre em 19 de outubro e discutirá como a
educação pode atuar frente às emergências e
aos venenos agrícolas. Outros pontos abordados serão o ensino de segurança química,
com apresentações e debates com duas das

principais universidades do Brasil - USP e
UFRJ, o papel das ONG’s e sindicatos, as ações educativas da Fundacentro e o projeto Educação em Segurança Química da Conasq.
O Seminário sobre Acidentes Químicos,
em 20 de outubro, possibilitará a discussão
de acidentes químicos que ocorreram. Serão
abordadas questões como a gestão de riscos
em pequenas e médias empresas, os perigos
da amônia, o controle de energias perigosas
e descontaminação humana.
A Semana da Segurança Química ainda oferecerá palestras no dia 17 de outubro sobre
diversos temas: equipamentos de proteção à
pele (roupas, luvas e aventais); transporte de
produtos perigosos; Sistema Globalmente
Harmonizado para Rotulagem de Substâncias
Químicas – GHS; nanotecnologia; Convenção
de Minamata sobre banimento e restrição de
uso do mercúrio e seus compostos; e Convenção sobre Proibição de Armas Químicas.
Ainda serão realizados três minicursos trabalho em espaços confinados, ferramentas
para avaliação de riscos químicos (tool kit) e
nanotoxicologia – e um curso sobre Inflamáveis e a NR 20 (Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis).
Todas essas atividades serão abertas ao
público, e as inscrições serão disponibilizadas em breve no site da Fundacentro assim
como a programação completa. Haverá uma
oficina interna do Programa de Segurança
Química da Fundacentro, que não será aberta
ao público e possibilitará a reflexão sobre as
ações realizadas pela instituição e delineará
novas realizações.

Semana Senac de Saúde e Bem-estar acontece em
agosto em Bebedouro
Com orientações sobre bem-estar e
dicas de práticas e alimentação saudáveis para o dia a dia, a 9ª Semana Senac de Saúde e
Bem-estar chega a Bebedouro em agosto e
traz uma robusta agenda de palestras gratuitas. Entre os dias 14 e 18, o Senac estará de
portas abertas para receber os interessados
no tema Saúde Integral: corpo e mente.
Os assuntos a serem abordados nos batepapos propõem uma reflexão sobre comportamento no ambiente de trabalho e cuidados
com a alimentação e mente em meio a rotinas
agitadas. Forte aliado à promoção da qualidade de vida da comunidade, o Senac Bebedouro separou dois horários para cada palestra,
às 10 horas e às 15h30. “É uma maneira de
facilitarmos a participação no evento, que debate conteúdos de interesse geral e preza pela
saúde da população”, destaca Luis Antonio
de Lima, gerente da unidade.
No dia 14, segunda-feira, Juliana Prata,
nutricionista clínica e docente do Senac Bebedouro, abrirá a programação com a palestra
Alimentação e Bem-estar: dicas para uma vida saudável. Já no dia 15, Renata Martins,
jornalista e também docente do Senac na área
de gestão e negócios, falará sobre Etiqueta e
Comportamento no Ambiente de Trabalho:
roupas e maquiagens.
Seguindo a agenda, o psicólogo Ézio
Humberto Junior, que também é docente da
instituição, mediará o bate-papo Cuidados de
quem Cuida: uma reflexão sobre o conceito
de saúde integral. No encerramento da Semana, Marcus Corrêa, especialista em gestão de
pessoas e docente do Senac, realizará as palestras Bem-estar no Trabalho: dimensões individuais e culturais e A Importância do Bom
Relacionamento Interpessoal para Sua Carreira, nos dias 17 e 18, respectivamente. “Afi-

Programação gratuita contempla cinco dias de palestras e será realizada na unidade do Senac
nal, já foi comprovado que funcionários satisfeitos trabalham melhor, por isso investir em
bem-estar no ambiente corporativo é uma iniciativa indispensável para uma gestão de sucesso”, ressalta o gerente da unidade.
A Semana Senac de Saúde e Bem-estar é
promovida pelo Senac São Paulo e percorre

25 unidades da Grande São Paulo e do interior. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Mais informações e inscrições
pelo portal www.sp.senac.br/bebedouro ou
pelo telefone (17) 3344-6500. As vagas são
limitadas.

Os líderes são estratégicos para o
êxito da implantação do ESOCIAL nas empresas. Serão eles o elo de comunicação entre
suas equipes e os Departamentos de Pessoal
e de Recursos Humanos, visando a transmissão correta dos dados para o governo.
A empresa não poderá centralizar todas as
informações no DP e no RH. Isso irá gerar
gargato....
Participe da palestra gratuita, com direito
a certificado digital, e conheça os 4 pilares
básicos das lideranças para este momento de
transição:

Os temas e apresentadores serão:
LEGALISTA: José Hamilton Mantin;
SAÚDE NO TRABALHO: Enrique Diaz Parapar;
COMPORTAMENTAL: Celina Beatriz Gazeti; e
CORPORATIVO: Desmar Mildo Junior.
O evento será realizado no dia 24 de agosto
de 2017, das 8h30 às 13 horas no Auditório
Employer Filial Curitiba, que fica na Rua Gonçalves Dias, 382 – Batel, Curitiba (PR).
A palestra é voltada para Diretores, gestores e coordenadores de RH, DP e SMT; Administradores; Contadores; Advogados e todos
aqueles que direta ou indiretamente venham
se envolver com a implantação do eSocial nas
empresas.
O mediador será Nilton Oliveira Gonçalves,
consultor de empresas, com trabalhos de pesquisa e análise da realidade da empresa no
seu departamento de pagadoria, folha de pagamento, terceirização de mão de obrae controles internos relacionados ao Departamento
de Pessoal. É também autor de 7 livros sobre
as áreas Trabalhistas e Previdenciária.

Doença
Procurador do
ocupacional gera
Trabalho visita
pensão por tempo Fundacentro do
determinado
Rio Grande do Sul

Uma lesão no punho denominada
de “síndrome do túnel carpal” levou uma trabalhadora a se afastar de suas atividades laborais e requerer, na Justiça do Trabalho, indenização por danos materiais e morais por
redução da sua capacidade laborativa. A ação
foi originária da 3ª Vara do Trabalho de Campina Grande, onde foi julgada parcialmente
procedente.
A indenização por danos materiais correspondeu a 25% de sua remuneração, desde o
primeiro dia de afastamento previdenciário
até a data da sua total recuperação, além de
danos morais. Na segunda instância, a reclamante pleiteou a reforma da sentença para
majorar o valor da indenização e pagá-la em
parcela única.
Inconformada, a empresa recorreu, requerendo a reforma da sentença para afastar da
condenação o pagamento das indenizações
por danos morais e materiais, e, caso mantida
a condenação, que fosse reduzida a importância arbitrada. Em suas razões, a A empresa
AEC – Centro de Contatos S/A sustentou que
as indenizações não são devidas em razão da
não caracterização da culpa ou dolo na enfermidade que acometeu a reclamante.
Negando provimento aos recursos de ambas as partes, o relator ressaltou que a decisão mantida incólume poderá ser futuramente
revisada mediante manuseio, por qualquer
das partes, de ação judicial própria, de forma
que, a depender da situação fática comprovada, o pagamento poderá ser sustado ou até
mesmo ter seu valor majorado ou reduzido. A
decisão, em maioria, foi acordada pela Primeira Turma de Julgamento do TRT.
N

A visita ocorreu no dia 28 de julho
Por ACS/Débora Maria Santos

No dia 28 de julho, a Fundacentro do
Rio Grande do Sul recebeu a visita do procurador do Trabalho, doutor Ricardo Wagner
Garcia, coordenador Estadual da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do
Trabalho (Codemat), situado no município de
Caxias do Sul.

O procurador foi recebido pelo chefe da
Fundacentro/RS, Luiz Gustavo Iglesias e pela
chefe do Serviço Técnico, Cristiane Paim da
Cunha. De acordo com a regional, o objetivo
da visita foi apresentar as demandas e alinhavar ações para o ano de 2018, com base nas
deficiências encontradas ao longo das atividades de Força-Tarefa.

Nessas atividades, os técnicos da instituição no Rio Grande do Sul estão integrados na
equipe técnica, com o objetivo de qualificar as
atividades que vem sendo desenvolvidas ao
longo do tempo. “A relação entre as duas instituições é extremamente importante, pois desenvolvem operação para investigar as condições de saúde e de segurança dos trabalhadores em todos os postos de trabalho”, informa a Fundacentro/RS.
Ao final, o procurador recebeu uma edição
do livro “Meio Século de Segurança e Saúde
no Trabalho”, publicação escrita em homenagem ao cinquentenário da Instituição.
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Sipat integrada de Votuporanga foi sucesso e teve encerramento diferenciado
Evento foi realizado no período de 17 a 22 de julho de 2017 e reuniu milhares de pessoas no Centro de Cultura e Turismo
tuporanga.
Toda a programação foi gratuita.

A Semana Integrada de Prevenção
de Acidente d Trabalho – SIPAT 2017 de Votuporanga (SP) aconteceu entre os dias 17 e
22 de julho, no Centro de Cultura e Turismo
– Parque da Cultura e reuniu mias 5 mil pessoas durante os seis dias de evento.

SORTEIO DE PRÊMIOS
Na sexta-feira, dia 21 de julho, as pessoas
que prestigiaram o evento ainda participaram
do sorteio de diversos brindes, entre eles
duas bicicletas e uma viagem para Porto Seguro com direito a acompanhante, além da
programação normal que contava com palestras, estandes parceiros do evento, recreação
infantil, parque inflável, contação de histórias
e praça de alimentação com food truck.

gularidades, encontro de motociclistas, passeio de bicicleta, campeonatos de videogame,
exposição de carros antigos, além de apresentações culturais, com rodas de capoeira e
atividades recreativas para as crianças”, comentou Pereira.

De acordo com o presidente da Airvo/Sindimob, Agnaldo Álvaro Giolo, o novo formato
da Sipat este ano ficou muito bom.

“Somente no último dia, durante a realização do 1º Circuito Cultural e Esportivo, tivemos mais de 1,5 mil pessoas prestigiando o
encerramento da nossa semana. Somente na
corrida tivemos mais de 400 participantes”,
enalteceu o presidente da comissão da Sipat,
Emerson Santiago Pereira.

Para o presidente da Sipat, o encerramento do evento com a realização de um circuito
cultural e esportivo foi o grande diferencial do
evento deste ano.
“Tivemos corrida, caminhada, rali de re-

Segundo o presidente da Sipat, apesar de
ser a 13ª edição do evento, “este ano parece
ser o primeiro, devido as mudanças realizadas, contemplando novo local, formato e trazendo a família e a população de uma forma
geral para o evento.

Esta é a função social da Sipat, capacitar o
funcionário não somente para o dia da dia da
empresa, mas para a sua vida familiar também”, enfatizou Pereira.

Empresas apoiadoras montaram estandes
para exibição de equipamentos de segurança
e de prevenção e combate a incêndio.

ENCERRAMENTO
O encerramento do evento ocorrido no sábado, dia 22 de julho de 2017 foi o grande diferencial deste ano com a realização do 1º Circuito Cultural e Esportivo que contou com
corrida, caminhada, rali de regularidades, encontro de motociclistas, passeio de bicicleta,
campeonatos de videogame e voleibol, exposição de carros antigos, além de apresentações culturais, rodas de capoeira e atividades
recreativas para as crianças.

As competições realizadas no sábado
superam as expectativas toda as provas
tiveram êxito espetacular

“Temos que buscar melhorar sempre e
progredir profissionalmente e para isto é preciso investimento. É o que aconteceu na última semana com a Sipat”, enfatizou Gioto.

As competições foram superconcorridas e
várias equipes de trabalhadores foram
formadas.

O evento foi uma parceria entre Airvo/Sindimob (Associação Industrial da Região de
Votuporanga e Sindicato das Indústrias do
Mobiliário de Votuporanga), ACV (Associação Comercial de Votuporanga), diversas
empresas do município, Sesi, Sebrae, Santa
Casa/Sansaúde de Votuporanga, Unifev, Saev
Ambiental e a Prefeitura do município de Vo-

Familiares dos trabalhadores e população
em geral participaram

As atividades internas no Centro Cultural
reuniu a família inteira.

A SIPAT Integrada de Votuporanga (SP) é
um exemplo a ser seguido, pois leva a Segurança do Trabalho para a população em geral.
N

Empresa é condenada a indenizar candidato que sofreu acidente durante
teste para emprego
Imagine que uma empresa resolve testar
as habilidades de candidato a emprego, colocando-o para operar máquina de grande porte, e acontece um acidente. Será que ela deve
ser responsabilizada, mesmo sem a existência de um contrato de trabalho formal? A 2ª
Turma do TRT mineiro entendeu que sim, ao
analisar um recurso envolvendo exatamente
essa situação. Com base no voto da desembargadora Maristela Íris da Silva Malheiros,
os julgadores reformaram parcialmente a
sentença e condenaram uma empresa de locação de máquinas a pagar ao trabalhador
pensão mensal, além de indenização por danos morais no valor de R$15 mil.
O candidato se acidentou quando operava
um rolo compactador que, conforme observou a julgadora, seguramente pesava toneladas. Para ela, esse fato por si só já seria uma
situação de alto risco. No caso, o risco se acentuou ainda mais pelo fato de o local ser
íngreme e o equipamento ser velho. Nesse
sentido, a testemunha indicada pelo trabalhador afirmou que “a máquina estava subindo,

parou do nada, e tombou”. Segundo o relato,
o equipamento era de 1973 e o terreno
acidentado.
Para a julgadora, é evidente a responsabilidade da contratante pelo ocorrido. “Não há
dúvida de que a conduta da empresa foi absolutamente negligente e imprudente, afinal
deixou o autor conduzir uma máquina perigosa, velha e em local de risco logo em um
teste para ser contratado, acarretando o grave
acidente”, ponderou no voto.
O depoimento do representante da empresa também foi levado em consideração para a
formação do convencimento. É que ele disse
que o trabalhador fez um dia de teste para a
função de compactador numa obra, mas não
foi contratado. Na carteira de trabalho, como
destacou, constava que tinha experiência e o
teste foi feito para ver se o candidato tinha aptidão. O procedimento foi indicado como sendo o adotado pela empresa. O homem afirmou que não havia técnico de segurança, por
se tratar de empresa de locação de equipamentos para obras. Esclareceu que os servi

ços podem se dar por um tempo ou poucas
horas. E não soube informar sobre a utilização de equipamentos de segurança. Por fim,
declarou que o socorro foi prestado por um
funcionário da empresa.
Diante desse contexto, a julgadora concluiu que a empresa não conseguiu provar o
cumprimento de normas de segurança, como
deveria. “Se a obrigação de manter um ambiente do trabalho seguro está a cargo da empresa contratante, a ela cabia provar o cumprimento de tal obrigação, salvo se presentes
elementos convincentes em sentido contrário”, ponderou, entendendo não ser este o
caso.
A circunstância de se tratar de fase pré
contratual não evitou a condenação. Na fundamentada decisão, a magistrada pontuou
que, mesmo assim a empresa está obrigada a
observar o dever geral de cautela para evitar
acidentes e danos ao candidato ao emprego.
No caso, a pessoa avaliada em teste operacional. Conforme avaliou, entendimento contrário importa violação aos princípios funda-

fundamentais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (artigo 1º, III
e V, da Constituição da República), aos dispositivos constitucionais que promovem a
valorização e dignificação do trabalho humano no contexto da ordem econômica e social
do país (artigos 170 e 173 da Constituição da
República).
Leia mais sobre o assunto no Ambito Jurídico. N
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A investigação policial de acidentes
de trabalho fatais é tema abordado
em dissertação de mestrado

O trabalho de investigação das polícias civil e técnico-cientifica foi analisado em
dissertação de mestrado, defendida por Adilson Ferreira de Magalhães
Por ACS/ Alexandra Rinaldi

Entre em contato:

phdtreinamentos@phdtreinamentos.com.br

A ideia de desenvolver o tema acadêmico para o Programa de PósGraduação da Fundacentro partiu de uma inquietação do aluno, que é enfermeiro do trabalho e já trabalhou em Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e atualmente é servidor da Superintendência da Polícia Técnico-Científica.
O objetivo deste trabalho foi o de contribuir para o conhecimento dos procedimentos operacionais e dos documentos gerados pelas Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica nas investigações dos Acidentes de Trabalho Fatais
(ATF). Muitos estudos no campo da saúde do trabalhador utilizaram documentos, como laudos periciais e inquéritos policiais na investigação da correlação da fatalidade com a atividade de trabalho e na busca da explicação causal para a ocorrência do óbito do trabalhador, porém, esse trabalho policial
não está inserido formalmente nas políticas intersetoriais de segurança e saúde dos trabalhadores.
Na dissertação intitulada: “A atuação policial nas investigações dos acidentes de trabalho fatais” levantou-se a fundamentação legal que normatiza a
competência para a investigação mandatória de todas as ocorrências de óbitos
provocados por causas externas, o que inclui as fatalidades ocorridas no exercício da atividade de trabalho ou no percurso entre a residência e o local
de trabalho, e, ainda, nos períodos destinados a refeição ou descanso.
A banca de defesa, realizada em abril de 2017, contou com a participação
do professor da ACADEPOL e UNESP, José Gustavo Viegas Carneiro, Eduardo Garcia Garcia da Fundacentro e a orientadora, Thais Helena de Carvalho
Barreira.
A dissertação finalizada está disponível para download na Biblioteca Digital no portal da Fundacentro e também poderá ser lida presencialmente.
Clique aqui e leia mais sobre o assunto.

INSS fará pente fino em aposentadoria por invalidez; veja como se preparar
Os aposentados por invalidez do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão
alvos da próxima fase do Operação Pente Fino, que está revisando os benefícios por incapacidade. O governo federal anunciou que, após a operação realizada para revisar o pagamento do auxílio-doença, o INSS revisará as
aposentadorias por invalidez, já a partir deste
mês.
Ao todo, serão convocados 1,5 milhão de
pessoas que há mais de dois anos estão sem
perícia. Dessas, 530 mil recebem o auxíliodoença e mais de 1 milhão são aposentados
por invalidez com menos de 60 anos.
Até o momento, segundo o Ministério do
Desenvolvimento Social, cerca de 200 mil benefícios de segurados que recebiam o auxíliodoença passaram por auditoria e 160 mil tiveram seus auxílios-doença cancelados.
O pente-fino nos benefícios por incapacidade do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) já gerou uma economia de R$ 2,6 bilhões para os cofres públicos, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social.
Pente-fino em números:
199.981 perícias realizadas
159.964 benefícios cancelados
31.863 benefícios convertidos em aposentadoria por invalidez
1.058 benefícios convertidos em aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25%
1.802 benefícios convertidos em auxílioacidente
5.294 segurados encaminhados para reabilitação profissional
Veja como estar preparado em caso de ser
convocado para perícia:
Agendamento e atualização do endereço
Assim como foi feito com os benefícios
por auxílio-doença, quem recebe a aposenta-

doria por invalidez há mais de dois anos e não
passou por avaliação médica receberá do INSS uma carta de convocação, com aviso de
recebimento. Depois dessa notificação, os
beneficiários terão cinco dias úteis para agendar a perícia pelo telefone 135 da Previdência
Social. A ligação de telefone fixo é gratuita e
a de celular tem custo de ligação local.

As datas marcadas para a perícia devem
ser rigorosamente respeitadas. O advogado
Celso Joaquim Jorgetti, da Advocacia Jorgetti, observa que tão logo sejam convocados,
os segurados deverão comparecer obrigatoriamente ao posto do INSS na data e hora
marcadas para a realização da perícia.
“Se não puder comparecer, o beneficiário
deverá enviar um representante munido de
procuração com firma reconhecida em cartório para justificar o motivo da ausência e fazer
novo agendamento da data de perícia”, explica.
Segundo João Badari, sócio do escritório
Aith, Badari e Luchin Advogados, caso o segurado falte na data marcada sem apresentar
representante e justificativa, o benefício será
suspenso até que uma nova perícia seja agendada e realizada de forma que se comprove a
incapacidade para o trabalho.
No dia 01/08, o INSS convocou, através
do "Diário Oficial da União", 55.152 segurados para reavaliação do auxílio-doença porque eles não foram localizados pelos Correios por alguma inconsistência no endereço.
Os convocados têm o prazo de cinco dias,
contados a partir desta terça, para entrar em
contato com a central de teleatendimento no
número 135, para conhecimento da data agen

agendada para reavaliação do benefício por
incapacidade.
No caso de não atendimento à convocação
ou de não comparecimento na data agendada,
o benefício será suspenso.
O advogado Murilo Aith, especialista em
direito previdenciário, do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados, orienta que o segurado atualize o endereço mais rápido possível
pelo telefone 135.
“O ideal é ligar para o telefone da Previdência com a carta de concessão e/ou o CPF
em mãos para atualizar o endereço. O segurado que for convocado e não receber a carta
por motivo de endereço desatualizado corre o
risco de ter o benefício cortado. Por isso, o aposentado deve se antecipar à perda do benefício”, afirma.
O advogado complementa que se o benefício for cortado por conta do endereço desatualizado ele deve se dirigir a agência da Previdência Social e,com os documentos em mãos
tentar agendar a perícia e reaver o benefício
mensal. Caso não tenha sucesso, pode ingressar na Justiça para restabelecer os pagamentos, inclusive os possíveis atrasados.
Murilo Aith também orienta que o segurado que teve o benefício cortado mas, por conta de doença ou lesão grave não possa ir até
uma agência do INSS, deve nomear um procurador – familiar, pessoa de confiança ou
mesmo um advogado – para tentar solucionar
o caso via administrativa.
Documentos
Em razão do curto prazo, especialistas em
direito previdenciário alertam que o segurado
deve já se organizar para afastar qualquer risco de perda do benefício. É recomendado levar documentos pessoais, como RG e CPF,
além de toda a documentação médica que a-

Ao todo, serão convocados 1,5 milhão de pessoas que há mais de dois anos estão sem
perícia. Dessas, 530 mil recebem o auxílio-doença e mais de 1 milhão são aposentados
por invalidez com menos de 60 anos.
teste a incapacidade, como atestados, laudos,
receitas de medicamentos e exames.
“É essencial que o beneficiário que se encaixa no perfil desse pente fino atualize e organize toda a documentação médica”, diz o
advogado João Badari, sócio do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados.
O advogado Celso Joaquim Jorgetti orienta que laudos anteriores também dever ser
incorporados na documentação. “A recomendação é a de que o beneficiário passe em uma
consulta com seu médico e solicite laudo atualizado, que indique a existência da doença
incapacitante para o trabalho no atual momento”, afirma.
Os especialistas ressaltam que o segurado
deve tirar cópias de todos os documentos que
serão levados no dia da perícia. “O perito médico retém a documentação original, o que
complica argumentar depois, num eventual

processo judicial, em caso de cancelamento
arbitrário de benefício”, diz Jorgetti.
Isentos da revisão
Segurados que recebem o benefício por incapacidade com idade superior a 60 anos estão livres do pente fino. “Por determinação da
lei 13.063/2014, estão isentos da realização
de perícia médica o aposentado por invalidez
e o pensionista inválido”, afirma Jorgetti.
“Os médicos que participam do pente fino
devem ser guiados exclusivamente pela documentação médica fornecida pelo segurado, além de exames clínicos capazes de, efetivamente, atestar a condição ou falta de condição
do mesmo ao trabalho. Qualquer abuso ou erro poderá ser questionado administrativa e
judicialmente pelo segurado”.
Compartilhamos com
Marta Cavallini, G1
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ZBN realiza com sucesso SIPAT 2017 em Araçatuba

Transtorno dissociativo de personalidade
Olá leitor que acompanha a coluna!
Sempre é um prazer trazer assuntos novos aqui. Sabemos que a abordagem dos temas ocorre brevemente sem o aprofundamento que
deveria, mas por ser a coluna de caráter informativo, acredito que atinja seu objetivo. E hoje trataremos um pouco sobre as “múltiplas
personalidades” em um indivíduo.
Catalogado como Transtorno Dissociativo
de Personalidade, usaremos a sigla TDP para
facilitar a leitura. O transtorno começou a ser
estudado no final do século 19 por Sigmund
Freud (pai da Psicanálise) dentro os processos dissociativos englobados na histeria. Na
época as pacientes histéricas apresentavam
sintomas como amnésia, assim como criavam outra personalidade para lidar com diferentes situações. Foi o começo do entendimento de uma personalidade dissociada.
A psiquiatria e a psicanálise reconhecem
que as múltiplas personalidades são usadas
como um mecanismo de defesa para fugir de
uma situação de estresse "insuportável". Espera-se que a maioria das pessoas mantenha
o controle de si e da consciência dos atos independentemente de situações adversas.
Quando uma pessoa tem múltiplas personalidades não tem consciência de suas várias
consciências por exemplo.
Alguns estudos mostram que o TDI pode
afetar entre 0,5% e 1% da população com a
prevalência maior do transtorno entre mulhe-

res e uma das possíveis explicações seria o
fato de que são mais vulneráveis e expostas a
abusos físicos e sexuais do que os homens,
principalmente na infância.
Por se tratar de um transtorno mental, o
tratamento para TDI é feito pela Psicologia e
Psiquiatria e envolve medicação para diminuir a ansiedade e angústia. Por meio do processo de análise busca-se reconciliar a pessoa com “seu eu” a fim de que se faça a integração das personagens reproduzidas mentalmente.
Se você se identificou com o que eu disse
e gostaria de conversar a respeito, agende
uma consulta com um profissional qualificado de sua cidade, ou se estiver na região de
Jundiaí, estou à disposição para atender você.
Até a próxima edição!
Carla Santos de Lima
Psicóloga Especialista Junguiana, TST,
Analista de TD & E no meio corporativo,
Docente em cursos de formação técnica,
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

Realizado com sucesso o 3º Encontro
Amazonense de SESMT e CIPA

Evento foi sucesso nas unidades Fundição (foto acima) e na matriz (foto abaixo)

No período de 24 a 28 de julho de
2017, o SESMT (Formado pelos Técnicos de
Segurança do Trabalho Sidmar Estevo Galdino e Glauco Martins de Oliveira), CIPA e com
total apoio da administração, foi realizado
com sucesso a SIPAT 2017 na ZNB de Araçatuba (SP).
A ZBN Indústria Mecânica atua nos setores de projeto, fabricação, montagem, reforma e manutenção de equipamentos industriais para vários segmentos, como indústrias
alimentícias e químicas, mineradoras, usinas
de energia e o setor sucroalcooleiro. Instalada
em Araçatuba/SP a empresa possui duas unidades.
O evento conseguiu com êxito, reunir todos os colaboradores em 10 palestras e sorteio de muitos prêmios.

Os TSTs Sidmar Estevo Galdino, Maioli
(Palestrante) e Glauco Martins de Oliveira
O evento foi realizado nas duas unidades
de Araçatuba (SP) com a seguinte programa-

ção:
“Primeiro Socorros” apresentada por Nelson Marques Filho – Oficial Bombeiro;
“Hepatite, medidas e prevenção” por Sandra Margarte Exaltação;

“Educação Financeira” apresentada por
José Ubiratan Carneiro – SESI;

“DSTs / Planejamento Familiar X Aborto /
Drogas / Câncer” apresentado por Fernando
Lemos Barbosa - Grupo Saúde e Vida - São
Paulo; e

“Show da Segurança” conduzido por Wilson Maioli (Diretor da Norminha).

Com o título “Esta empresa pratica segurança”, a SIPAT 2017 da ZBN foi desenvolvida
no período da manhã na Unidade 2 e no período da tarde na Matriz, dando oportunidade
para que todos os colaboradores pudessem
participar das apresentações.

Todas as apresentações foram temas voltadas para que os colaboradores obtivessem informações necessárias para aplicação das medidas durante a jornada de trabalho e que levassem o conhecimento aos seus familiares.

Os assuntos foram apresentados por
profissionais de extrema competência.

E que venha a SIPAT 2018

Brasil tem um acidente de trabalho a cada 45 segundos

Evento foi coordenado pelo Presidente do SINTEST-AM Aldemir Amaral
No dia 28 de julho de 2017 das 8h
às 13h aconteceu o 3o encontro AMAZONENSE de SESMT e CIPA no auditório do Senai da bola da suframa em Manaus (AM) para
um público de 180 pessoas entre técnicos de
segurança do trabalho, Eng. de segurança do
trabalho, estudantes e membros das Cipas do
pólo industrial de Manaus.
A programação teve a importância das copas, ministrando pelo TST Sidney Figueiras
da empresa PERSONALITY.
A realização do evento foi do SINTEST-AM
com apoio da FENATEST e UGT AMAZONAS
e todo material fornecido pela UGT NACIONAL.
O Presidente do SINTEST-AM Aldemir

Amaral agradeceu a presença do público e da
FENATEST com o presidente Armando Henrique e o presidente da UGT Ricardo Patah que
ajudaram para o sucesso do nosso evento, evento alusivo ao Dia Nacional De prevenção
de acidentes do trabalho.
A composição da mesa solene contou com
a presença de Aldemir Amaral presidente do
SINTEST-AM e vice-presidente da FENATEST, Antonio Mardonio presidente da UGT
AMAZONAS, Dra. Euclides Costa do setor jurídico do SINTEST-AM, Washington Luis vice
presidente da Força sindical do Amazonas,
Ricardinho secretário de saúde da cntc e Robério Arruda presidente do SECONCI MANAUS.

O Brasil registra um acidente de trabalho a cada 45 segundos, de acordo com dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho.
São amputações, contusões, esmagamentos e fraturas. A maior parte desses acidentes
são lacerações ou cortes. Nos últimos cinco
anos, quase 45 mil trabalhadores sofreram alguma lesão do gênero.
É o caso da paraense Alcione Viana, que
sofreu um acidente. “Eu trabalhava num açougue e um rapaz pediu para eu moer carne.
Eu não tinha experiência nenhuma. Minha
mão prendeu na máquina e arrancou meus
dedos. Depois, eu tive que ir para o hospital
fazer amputação”.
Mas se engana quem pensa que acidente
de trabalho é apenas aquele que deixa sequelas no corpo. Depressão, síndrome do pânico e outras síndromes de ordem mental
também se enquadram nesse conceito.
O procurador do Trabalho Leonardo Osório alerta para o risco de doenças relacionadas ao psiquê afastarem cada vez mais pessoas do ambiente de trabalho.
“A depressão, a Síndrome de Burnout, e
outras doenças da saúde mental, inclusive é
importante colocar que a Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que num futuro

muito próximo a previsão é que em torno do
ano de 2020 as doenças relacionadas à saúde
mental serão a principal causa de afastamento
no ambiente de trabalho”.
Com o advento da reforma trabalhista, o
procurador diz que os acidentes de trabalho
desse gênero podem ser cada vez mais recorrentes.
“Há possibilidade do trabalhador tá trabalhando 12 horas por dia. Jornadas de trabalho
excessivas são causa de afastamento. Eu destaco, também, a jornada intermitente. O trabalhador, no trabalho intermitente, não sabe ao
certo quanto vai receber no final do mês. Ele
não sabe se vai trabalhar. Cria um subemprego muito grande. Hoje, tanto o desempre-

go como o subemprego eles são causa de aparecimento de doenças relacionadas ao sistema de saúde mental”.

Em tempos de discussão sobre reforma da
Previdência, o procurador diz que é cada vez
mais urgente investir em segurança do trabalho para evitar gastos previdenciários.
O Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho calcula que a Previdência
tenha gasto mais de R$ 20 bilhões com benefícios a trabalhadores acidentados.
Compartilhamos com Graziele Bezerra
Radio Agência Nacional
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6º Encontro Senac
de Conhecimento
Integrado recebe
inscrições de
trabalhos até
31 de agosto

São quatro modelos para submissão; evento
promove o diálogo entre prática de mercado
e pesquisa acadêmica

Dia Nacional de
Prevenção de
Acidentes do
Trabalho é celebrado
em Brasília/DF

Foto: Sidney Rocha (Sinduscon/DF)

Evento organizado pelo Getrin 10 e pela
Fundacentro/DF buscou estimular
cultura preventiva
Por ACS/ Cristiane Reimberg com informações de
Fundacentro/DF

Em todo 27 de julho, comemora-se
o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do
Trabalho. Essa data foi escolhida porque em
27 de julho de 1972, a Portaria nº 3.237 criou
o Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho. O Sesmt
é responsável por implementar as políticas de
Segurança e Saúde no Trabalho – SST nas
empresas. Para celebrar a data e estimular a
cultura de prevenção, a Fundacentro/DF e o
Grupo Interinstitucional de Trabalho Seguro
do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região – Getrin 10 realizaram um evento no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Baseado no princípio tripartite, o evento
contou com exposição de representantes do
governo, dos empregadores e dos trabalhadores e buscou valorizar as ações desempenhadas pelas instituições integrantes do Getrin na área de SST. Outro objetivo foi contribuir para a difusão de conhecimentos. Para
tanto, houve uma palestra sobre saúde mental
no trabalho, realizada pela professora do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília - UnB, Ana Magnólia Mendes.
O evento também contou com um representante do Ministério Público do Trabalho.
O procurador Erlan José Peixoto do Prado.

Estudantes e formados do ensino superior, alunos e ex-alunos de pós-graduação,
professores, pesquisadores e demais interessados podem enviar seus trabalhos inéditos
para o 6º Encontro Senac de Conhecimento
Integrado: criatividade e colaboração. O período para submissão vai até o dia 31 de agosto. Para aqueles que quiserem apresentar
no Senac São José do Rio Preto, o e-mail para envio é o submissao.sjr@sp.senac.br.
O evento recebe trabalhos em português
que abordem temas ligados às áreas de gestão e negócios, educação, meio ambiente,
tecnologia da informação, sistemas de gestão
integrados, arquitetura e design, ergonomia,
moda, comunicação social e artes, desenvolvimento social, saúde e bem-estar, beleza e
estética, eventos e lazer e gastronomia.
Os documentos originais podem ser apresentados em quatro formatos: artigo, pôster,
relato de experiência e resumo expandido. Os
modelos estão disponíveis no site
www.sp.senac.br/conhecimentointegrado. Todos
os trabalhos serão avaliados preliminarmente
pelo conselho editorial quanto à pertinência
da publicação.
“Participar de um evento como este é uma
oportunidade de ter uma visão mais ampla de
diferentes assuntos e áreas do conhecimento
por meio de um diálogo entre prática de mercado e pesquisa acadêmica”, ressalta Luis
Carlos de Souza, gerente do Senac São José
do Rio Preto. O encontro é realizado também
nas unidades Bauru, Jundiaí, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André
e Sorocaba.
O evento permite ainda que os participantes conheçam mais sobre as opções de pósgraduação do Senac. A instituição conta com
a maior rede de ensino a distância do país,
com polos em todos os estados brasileiros.
Um deles é o Senac São José do Rio Preto.
As informações sobre os cursos de pós-graduação estão disponíveis pelo site:
www.ead.senac.br/posgraduacao. N

Senac Franca tem
curso de curta
duração na área
de estética
Ex-funcionário de cerealista será indenizado
por rinite alérgica adquirida no trabalho

No dia 5 de agosto, o Senac Franca
inicia nova turma do curso Massagem Estética Modeladora, com apenas 15 horas de duração. Nas aulas, os participantes terão a oportunidade de aprimorar técnicas para aplicar massagem corporal de maneira adequada
e eficiente em sequência, ritmo e pressão, otimizando os resultados do procedimento e orientando o cliente quanto ao autocuidado para garantir uma boa aparência da pele.

Com abordagem prática, a formação também explora conhecimentos sobre o tecido
celular adiposo e sua interação com os principais ativos cosméticos. Os interessados na
qualificação devem ter conhecimento de
anatomia e fisiologia do tecido adiposo e de
cosmetologia corporal.

As inscrições estão abertas pelo portal
www.sp.senac.br/franca ou pessoalmente na
unidade. O candidato ao curso garante ainda
o desconto da campanha do Senac São Paulo, que oferece 30% de redução de custo em
todos os seus cursos livres e técnicos presenciais. Para turmas oferecidas nos períodos
da manhã e tarde, no litoral e no interior, o
desconto pode chegar a 40%. A campanha
não é cumulativa a outros benefícios concedidos pela instituição. Mais informações pelo
telefone (16) 3402-4100.
Massagem Estética Modeladora
Data: aos sábados, de 5 a 26 de agosto
Horário: das 8 às 12 horas
Rua Alfredo Lopes Pinto, 1.345 Franca (SP)

Um ex-funcionário de uma cerealista que adquiriu rinite alérgica severa em
decorrência do serviço realizado durante quase nove anos vai receber R$ 10 mil de indenização por danos morais e materiais, conforme decisão da Terceira Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 11ª Região – AM/RR
(TRT11).
No julgamento dos recursos contra a sentença parcialmente procedente – em que a reclamada pretendia a improcedência da ação
ou a redução dos valores indenizatórios, enquanto o reclamante insistia no aumento da
quantia fixada e deferimento do pedido de 12
meses de estabilidade provisória – venceu
por maioria o voto divergente defendido pela
desembargadora Ormy da Conceição Dias
Bentes, favorável à manutenção da sentença
com a redução do total indenizatório de R$ 25
mil para R$ 10 mil, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao apresentar ponderações sobre o dever
de reparação por parte de quem causar dano
a outrem, nos termos dos artigos 186, 187 e
927 do Código Civil, a desembargadora Salientou os pressupostos da responsabilidade
civil: o ato ilícito (ação ou omissão, culposa
ou dolosa), a relação de causalidade e o dano
experimentado pela vítima.
“Nesta linha de raciocínio, a reparação dos
danos demanda – além de prova segura no
sentido de que o empregador praticou ato lesivo à honra e à dignidade do trabalhador – a
demonstração do nexo causal ou concausal
entre o prejuízo do trabalhador e o ato ilícito

do empregador”, prosseguiu, abordando a relação de causa e efeito entre o serviço e a doença comprovada em perícia médica.
Além de entender que todas as provas produzidas nos autos confirmaram o dever de reparação civil do empregador, que atua no ramo de acondicionamento e comércio atacadista de cereais, a relatora considerou que o
caráter ocupacional da doença do reclamante
é reforçado pela melhora do quadro clínico após sua saída da empresa, conforme constatado no laudo pericial, o que comprova que o
ambiente de trabalho era o causador da doença. “No que diz respeito à culpa patronal,
vale registrar que a reclamada não juntou aos
autos os exames admissional, demissional,
tampouco os exames periódicos, a fim de afastar as alegações de que a doença decorreu
do labor do obreiro”, observou.
A desembargadora Ormy da Conceição
Dias Bentes argumentou que a dinâmica de
trabalho descrita nos autos e não impugnada
no momento oportuno pela recorrente confirma que o serviço em ambiente de empacotamento de cereais, sem fornecimento de equipamento de proteção individual aos funcionários, mostrou-se nocivo ao sistema respiratório do autor.
Com base no nexo causal comprovado na
perícia médica e no Decreto 6.957/2009, que
dispõe sobre o Fator Acidentário de Prevenção
(FAP) e reconhece a rinite alérgica como doença do sistema respiratório relacionada ao
trabalho, a desembargadora prolatora do acórdão concluiu seu voto, manifestando-se pela
manutenção da sentença.
Na sentença parcialmente procedente, a
magistrada condenou a empresa ao pagamento de R$ 25 mil a título de indenização por danos morais (R$ 15 mil) e danos materiais (R$
10 mil). Fonte: Tribunal Regional do Trabalho 11ª
Região Amazonas e Roraima.
Colaborou: Enrique Diez Parapar Fisioterapeuta do
Trabalho - Professor de Educação Física

Empresa é condenada por acidente de trabalho causado em
desvio de função
A Segunda Turma de Julgamento
do Tribunal do Trabalho da Paraíba (13ª Região) deu provimento parcial a um recurso,
para condenar supermercado ao pagamento
de indenização por danos morais, no valor de
R$ 40 mil, a um ex-funcionário que sofreu acidente de trabalho. Ficou comprovado que o
acidente ocorreu por causa do manuseio inadequado de uma máquina, quando o empregado executava as tarefas, sem que, para isso,
tenha recebido o devido treinamento e Equipamento de Proteção Individual.
O recurso ordinário é proveniente da 5ª
Vara do Trabalho de João Pessoa, onde a empresa foi condenada também ao pagamento
de alguns títulos, incluindo adicional de insalubridade, em grau médio, ao longo do contrato de trabalho.
Pretendendo a reforma da sentença, o empregado recorreu da decisão contra a extinção
do processo em resolução do mérito quanto
ao desvio de função, sob alegação de que, na
Justiça do Trabalho, deve prevalecer o entendimento contido no artigo 840 da CLT. Disse
que houve correta exposição dos fatos relativos à sua contratação na função de “operador
de supermercado” com desvio de função para
“açougueiro”, sem o correto adimplemento
das diferenças salariais.
O trabalhador falou que sofreu acidente ao
manipular máquina “serra de fita”, sem a devida utilização de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI), necessário para o desempe-

nho da atividade, momento em que ceifou
parcialmente o terceiro dedo de sua mão direita. Insistiu que o acidente se deu por culpa
da empresa e que o laudo pericial reconheceu
o dano estético e físico.
A reclamada, por sua vez, também recorreu pedindo reforma da sentença. Insurgiu-se
contra o deferimento do adicional de insalubridade, ao argumento de que o laudo pericial
estava baseado em alegações do empregado,
e que fornecia os EPIs. Afirmou ser a Justiça
do Trabalho incompetente para a execução
das contribuições previdenciárias.
O relator do processo, desembargador Edvaldo de Andrade disse que a competência da
Justiça do Trabalho para execução das contribuições sociais é dada pela Constituição Federal, que abrange contribuições compulsórias dos empregados sobre a folha dos salários. “Sendo assim, não há a reparar na decisão de origem”, afirmou o magistrado.
Com relação à insalubridade, testemunhas
afirmaram que o reclamante trabalhava em área de manipulação com temperatura entre 16
e 17 graus, entrava em câmaras frias com
temperatura oscilando entre menos cinco e
menos oito graus Celsius, e que só eram fornecidos dois jalecos para cinco pessoas.
Também não tinha equipamento suficiente
para o todos os empregados.
Sobre as horas extras, testemunhas afirmaram que sempre havia mudança nos horários, que os trabalhadores registravam os pon

tos, mas não correspondiam à realidade dos
fatos, que batiam o ponto e depois retornavam
ao trabalho. “Não resta dúvida de que a prestação das horas extras se dava sem o seu correto cômputo e quitação”, disse o desembargador-relator.
Por unanimidade, a Segunda Turma deu
provimento parcial ao recurso da empresa, para excluir da condenação os reflexos do adicional de insalubridade sobre repouso semanal remunerado, já que o período de descanso
já estava incluído no valor mensal pago pelo
adicional em referência. Também deu provimento parcial ao recurso do trabalhador, para
acrescer à condenação diferença salarial por
desvio de função, além de outros títulos.
Fonte: Tribunal Regional do Trabalho 13ª
Região Paraíba
N
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Cake Design é a Senac Bebedouro Como a reforma trabalhista é importante para a área de
nova oferta do
segurança e saúde no trabalho?
comemora 20
Senac Jaboticabal
Compartilhamos com *Antonio Carlos Vendrame,
anos com
Administradores

atividades
gratuitas
Curso desenvolve técnicas para o preparo de
bolos decorados com pastas de açúcar;
aulas iniciam neste sábado (5)
De acordo com relatório publicado
no início deste ano pela Associação Brasileira
da Indústria de Alimentação (ABIA), o faturamento do setor alimentício superou R$ 614
bilhões em 2016, sinalizando um crescimento de 9,3% em relação ao ano anterior.
Cheia de oportunidades, a gastronomia oferece negócios promissores para os empreendedores. “O que estão mais em alta são os
negócios que oferecem produtos customizáveis, ou seja, que materializam um sonho. A
grande referência é a confeitaria, principalmente o segmento de bolos”, ressalta Neusa
Fieno, docente da área de gastronomia do Senac Jaboticabal (SP).
O bolo de festa é um alimento símbolo,
que celebra conquistas, compartilha alegrias
e marca momentos especiais. Por isso, a personalização é uma demanda crescente no setor. De olho nesse cenário, o Senac Jaboticabal abre inscrições para o curso Cake Design, que ensina sobre aplicações do glacê
real e fluido, pasta americana, pastilhagem,
aerografia, nivelamento de bolos e sustentação de andares, entre outras técnicas de confeitaria.

Neusa Fieno, docente da área de
gastronomia
“As massas feitas com cores e formatos
específicos dão vida aos sonhos de crianças
e adultos. Hoje, os bolos desenhados são
muito procurados, o que gera uma alta demanda de profissionais capacitados para desenvolvê-los”, completa a docente da unidade.
Neusa ainda destaca a versatilidade profissional para os especialistas na área. “Na região, temos grandes produtores de eventos,
buffets, padarias e confeitarias que demandam especialistas em confeitaria. Porém, o
empreendedorismo e o trabalho autônomo
são outras possibilidades que geram rendam
para aqueles que procuram a qualificação”.
Os interessados no curso Cake Design devem conferir os pré-requisitos pelo site
www.sp.senac.br/jaboticabal, no qual as inscrições também podem ser realizadas. Em
2017, o Senac São Paulo oferece 30% de
desconto em todos os seus cursos livres e
técnicos presenciais. Para turmas oferecidas
nos períodos da manhã e tarde, no litoral e no
interior, o desconto pode chegar a 40%. A
campanha não é cumulativa a outros benefícios concedidos pela instituição.
Mais informações pessoalmente na unidade ou pelo telefone (16) 3209-2800.
Serviço:
Cake Design
Data: aos sábados, de 5 de agosto a 28 de
outubro
Horário: 9 às 13 horas
Informações: www.sp.senac.br/jaboticabal ou
16 3209-2800
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de maio, 831 - Centro

Para celebrar trajetória de sucesso, unidade
prepara uma agenda especial para toda a
comunidade bebedourense
Entre 7 e 11 de agosto, o Senac Bebedouro (SP) comemora 20 anos de atuação
na cidade com uma programação repleta de
atividades gratuitas e abertas ao público. A agenda busca celebrar a trajetória de sucesso
da unidade, que realiza 5.839 atendimentos
por ano. Exposição, palestras e workshops
marcam a semana comemorativa, e a expectativa é de receber 1.500 pessoas.
Para começar, no dia 7, segunda-feira, a
unidade fará a abertura oficial da exposição
de fotos que retrata os 20 anos de sua história. Será às 10h30, no Bebedouro Shopping, na praça de alimentação. Na ocasião,
um coquetel para convidados, com a presença do gerente da unidade, Luis Antonio de
Lima, festejará o momento. A mostra permanecerá aberta para visitação até o dia 13, no
horário de funcionamento do centro de compras.
Já na terça-feira (8), às 19 horas, Lucila
Mara Sbrana Sciotti, escritora e Superintendente de Operações do Senac São Paulo, palestrará sobre Horizontes para a Liderança, abordando os modelos mentais no exercício da
liderança, as crenças, as atitudes e a forma de
atuação profissional. Com vagas limitadas, o
encontro será realizado no Teatro Municipal,
mas a retirada do convite é no próprio Senac,
com antecedência.

Seguindo a programação, no dia 9, quarta-feira, a unidade ofertará workshops de Tratamento de Imagens, Jogos Cooperativos,
Primeiros Socorros, Aromas e Sabores, Sustentabilidade e Avaliação do Ambiente. Também fazem parte da agenda do dia a oficina
Jogos dos Slogans e Logotipos e uma apresentação dos cursos oferecidos pela instituição.
Para participar dessas atividades, os interessados devem procurar o Senac Bebedouro
para se informar dos horários e garantir uma
vaga. Ainda na quarta-feira, às 19h30, o gerente Luis Antonio mediará uma roda de
conversa sobre Ética e Cidadania para alunos,
funcionários e convidados.
No penúltimo dia (10), Jairo Bouer, médico, educador, palestrante, escritor e apresentador de televisão, estará em Bebedouro para
falar sobre os Impactos da Tecnologia nas Emoções e no Comportamento. O bate-papo
será no salão de eventos do Bebedouro Shopping, entre 19h30 e 22 horas. Os interessados
devem retirar o convite na unidade, com antecedência.
O encerramento da semana ocorrerá na
sexta-feira (11), às 20 horas, com apresentação do coral das crianças da rede municipal
de ensino. O espetáculo também será realizado no salão de eventos do Bebedouro Shopping.
Mais informações estão disponíveis pelo
telefone (17) 3344-6500 ou pessoalmente na
unidade.
N

Acabou de ser publicada a reforma
trabalhista. A CLT - Consolidação das Leis do
Trabalho - promulgada na década de 40, tutelava o trabalhador como alguém que não pudesse agir por si só. Passados mais de 70
anos, o trabalhador evoluiu e se politizou,
consequentemente as relações de trabalho
também tinham que evoluir.
Porém, nem de longe, esta reforma resolverá todos os problemas existentes na relação
capital versus trabalho. Uma questão antiga,
que também precisa evoluir urgente, é a Segurança e Saúde no Trabalho – SST.
O Brasil é praticamente o único País que
ainda mantém o adicional de insalubridade e
periculosidade nas relações de trabalho. As
empresas estrangeiras não conseguem compreender a figura dos adicionais que remuneram o trabalhador pelo risco da doença (insalubridade) ou do acidente (periculosidade).

Na maioria dos países existe somente a
indenização pela ocorrência de fato da doença
ou do acidente. No Brasil também existe tal
figura, conhecida por indenização por acidente ou doença do trabalho. No entanto, é difícil
entender o pagamento de um adicional somente pela probabilidade ou possibilidade de
ocorrência da doença ou acidente.

O problema neste sentido é que existe uma
verdadeira disputa pela área de SST entre o
Ministério do Trabalho, Previdência Social e
Ministério da Saúde. Mas por que será que
tantos órgãos querem fiscalizar a SST? Além
destes órgãos, ainda temos o Ministério Público, a Delegacia de Acidentes do Trabalho,
o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, a Justiça do Trabalho e outros que se
ocupam com a SST.
Como se tudo isso ainda não bastasse, a
Previdência Social instituiu na década de 60
o benefício da aposentadoria especial, cuja
finalidade é afastar do trabalho precocemente
o segurado exposto a um agente nocivo.
No entanto, nem todas as situações de insalubridade são contempladas com a aposentadoria especial e a recíproca também é ver-

O Brasil é praticamente o único País que ainda mantém o adicional de insalubridade e
periculosidade nas relações de trabalho
dadeira. Por outro lado, muitos riscos são comuns às legislações trabalhista e previdenciária. E alguns segurados, ao mesmo tempo
em que recebem o adicional de insalubridade,
também são contemplados pela aposentadoria especial, aos 15, 20 ou 25 anos.
Resgatando o exemplo anterior, daquele
trabalhador que laborava exposto aos asbestos, este também terá direito a se aposentar
aos 20 anos de trabalho e, então, teremos
uma triplicidade de pagamentos pelo mesmo
evento.
Finalmente, nos termos da Súmula 229 do
STF – Supremo Tribunal Federal - a ação acidentária não exclui a do direito comum, em
caso de dolo ou culpa grave do empregador.
Assim, é possível ao segurado cumular a in-

denização por acidente ou doença com o benefício previdenciário, quando teremos então
uma quadruplicidade de pagamentos pelo
mesmo evento.
Para resumir, um trabalhador que labore
exposto a um agente nocivo à saúde poderá
receber (1) o adicional de insalubridade, (2)
fazer jus à aposentadoria especial, (3) receber
o benefício acidentário pela Previdência Social e (4) receber a indenização da empresa.
Desta forma, quem não quer trabalhar exposto a algum agente nocivo à saúde, não é
mesmo?
*Antonio Carlos Vendrame - Diretor da Vendrame
Consultores Associados, empresa referência
nacional em consultoria e capacitação nas áreas
de Saúde e Segurança do Trabalho.

Vitória (ES) teve Treinamentos das Normas Regulamentadoras

Com objetivo de esclarecer e compreender os ditos normativos, estudantes,
pro-fissionais de segurança do trabalho e trabalhadores de Alturas, estiveram reunidos na
Fundacentro de Vitória (ES) participando da
palestra Treinamentos das Normas Regulamentadoras proferida por Jeferson Menon
Tosta, Técnico de Segurança do Trabalho sob
coordenação de Antônio Carlos Garcia Júnior
- Fundacentro – ES.
Foram apresentados Treinamentos contidos nas normas; Conteúdo programático e
carga horária; Quem pode ministrar; Itens re-

levantes; e finalizou com um Debates e Considerações finais.
O evento foi realizado no último dia 26 de
Julho de 2017 das 14 às 16h30 no Auditório
da Fundacentro/ES Rua Cândido, Ramos, nº
30, Ed. Chamonix Jd. da Penha -Vitória- ES.
A Fundacentro do Espírito Santo vem sempre realizando eventos para auxiliar os profissionais da SST.
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SINTESP promoveu comemoração pelos 45 anos de SESMT
Este ano, o SESMT - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho, completou 45 anos de
criação. Para consolidar esta marca importante, nos reunimos para mais uma grande
confraternização no dia 27 de Julho, na sede
do Dieese - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, juntamente com todos os atores que compõem esta Equipe Multidisciplinar, que foi criada justamente para trabalhar em favor da integridade física e saúde de todos os trabalhadores.
Já é uma tradição o SINTESP realizar, com
os demais profissionais do SESMT, um dia
de homenagens e reflexões sobre nosso papel de agentes multiplicadores. O presidente
do SINTESP, Marcos Ribeiro, o Marquinhos,
destacou que os profissionais do SESMT
sempre procuram criar, dentro das organizações públicas e privadas, uma cultura prevencionista e, ao mesmo tempo, se colocar na
vanguarda da defesa da integridade física e
qualidade da saúde dos trabalhadores nos
ambientes de trabalho.
Durante a solenidade, que contou com as
presenças de Luiz Carlos de Oliveira, o Luisinho, presidente do Dieese; Armando Henrique, diretor do SINTESP e presidente da FENATEST; Cleonice Caetano de Souza, secretária de Segurança e Saúde do Trabalho da
UGT; João Scaboli, do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalhador da Força Nacional e da Fequinfar; Robinson Leme, diretor
de SST da Feticon; Elenildo Queiroz, o Nildo,
do Diesat; destacaram a importância do evento para reforçar a importância das ações prevencionistas nos ambientes de trabalho e o
papel dos profissionais do SESMT para as
melhorias que já foram alcançadas até hoje.
Desde a criação deste Serviço Especializado, que ocorreu no ano de 1972, época em
que o nosso país já havia se consagrado como tricampeão mundial de futebol, recebe-

Como faz todo ano, os profissionais que compõem os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, foram
reconhecidos e homenageados pelo SINTESP – Sindicato dos Técnicos de segurança do Trabalho no Estado de São Paulo
mos também, nesta mesma década, um malfadado título: o de campeão mundial de acidentes do trabalho, atingindo a marca de mais
de 1 milhão e 700 mil acidentes. Após a criação do SESMT pudemos comprovar, através
de dados estatísticos, que houve uma significativa redução em relação às ocorrências de
acidentes, que refletiram também para diminuir as mazelas sociais tais como: mortes,
mutilações, sequelas e doenças ocupacionais, que causaram tantas dores e sofrimentos aos familiares destes acidentados, impactando diretamente no custo Brasil.
Outro fator que foi muito pontuado nas falas referiu-se ao momento de mudanças controversas que o país está passando e que vão
afetar negativamente a vida de todos os trabalhadores, especialmente por causa das reformas realizadas pela classe política, aprovando a lei da Terceirização total dos trabalhadores nos ambientes de trabalho; a Refor-

ma Trabalhista, que retira em grande parte os
direitos adquiridos há tempos para a salvaguarda da segurança e saúde dos trabalhadores. “Para completar, notamos o descaso
para com os representantes dos trabalhadores, que são os sindicatos por categoria, e
com isso, agora, mais do que nunca, torna-se
necessária a União entre todos os profissionais integrantes do SESMT: Engenheiros de
Segurança, Médicos do Trabalho, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagens e, nós, os
Técnicos de Segurança do Trabalho. Em nosso evento comemorativo ficou claro que essas reformas irão nos prejudicar e até mesmo
causar rupturas irrecuperáveis na área de Segurança e Saúde do Trabalho”, declarou Marquinhos.
O tema foi destaque na programação do
dia com a palestra “Impactos Negativos da
Terceirização e Reforma Trabalhista na SST”,
proferida por Vitor Pagani, do Dieese, que

mostrou um histórico das reformas, como foram construídas, como estão os processos atuais e andamentos, bem como os pontos que
são mais relevantes para a atenção da classe
trabalhadora e representação do movimento
sindical.

Também compôs o evento algumas homenagens aos profissionais que são referências
na área. Este ano, o SINTESP homenageou o
TST Walter Finatti Jr.; o engenheiro do Trabalho, Gianfranco Pampalon, que também é auditor fiscal do MTE; o médico do Trabalho,
Dr. José Carlos Carneiro; a enfermeira do
Trabalho, Maria Laura B. Apparecida; e prestou uma homenagem especial à Reynaldo
Lenci, diretor da empresa Meio Equipamentos.
Foi servido um bolo de aniversário pelos
45 anos do SESMT e coquetel comemorativo.

Homem, este
animal irracional
Por Professor Mário Sobral*
Apesar de eu sempre comentar da
necessidade de passar informações sobre Segurança do Trabalho para os trabalhadores
com intuito de diminuir o número de acidentes, preciso confessar que infelizmente não é
algo tão eficiente, simplesmente porque o homem, um ser racional, simplesmente não age
com a razão.
Como assim, professor?
Imagine que você queira comprar um carro
e o vendedor diga que o freio é excelente, que
há barras laterais de proteção e que foi o veículo mais vendido do ano. Talvez isto ajude
na decisão, mas boa parte dos clientes não
irão levar em consideração muitos dos argumentos técnicos e irão pensar primeiro no
prazer que será dirigir aquele carro.
Mas não tem como comparar, no caso das
empresas estamos falando de acidentes que
trarão consequências aos trabalhadores.
Ok, meu filho. Então vamos a outro exemplo.
Um fumante, apesar da dependência, consegue parar de fumar?
Sim, professor!
Pois bem, você tem alguma dúvida de que
a maioria dos fumantes sabem os malefícios
do cigarro e que se fosse usar da razão já teriam parado faz tempo?
Tá certo professor, mas há um vício envolvido.
Tive um colega de trabalho que sabia de
tudo o que era possível sobre o cigarro e nunca parou de fumar, mas um belo dia largou e
nunca mais fumou. Fiquei curioso para saber
como de repente ele havia conseguido parar e
quais argumentos racionais haviam-no convencido.
Ele disse que não foi bem um argumento,
ele tinha um colega de infância que também
era fumante e que havia falecido de câncer no
pulmão e ele viu que poderia acontecer com
ele também.
Taí, professor. O argumento foi a morte!
Na verdade, não. Em toda carteira de cigarro e qualquer campanha há a indicação de
morte e todas as mazelas, mas antes ele fazia
chacota com a situação. O que o convenceu
foi a emoção relacionada ao fato da morte do
amigo. Ou seja, devemos continuar passando
informações para que o trabalhador tenha argumentos que apoiem a sua decisão de forma
racional, mas em muitos casos a decisão para
a mudança de comportamento dependerá do
seu lado emocional.
Autor: Mário Sobral Júnior
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Leia mais no SEGURITO DE AGOSTO 2017

No atual momento de mudanças se torna a melhor hora para que os profissionais do SESMT
se unam pela manutenção eficaz das atividades prevencionistas.

Qualificação rápida em Presidente Prudente
pelo www.sp.senac.br/presidenteprudente.

O Senac Presidente Prudente (SP)
está com inscrições abertas para dois cursos
de curta duração na área de saúde e bem-estar: Tratamento de Feridas e Curativos e Sistemas de Dispensação de Medicamentos na
Farmácia Hospitalar. Para o primeiro, é preciso ter 18 anos e o ensino médio completo. No
caso da segunda formação, o interessado deve estar cursando o ensino médio e ter, no mínimo, 17 anos. Ambos se diferenciam por
possuírem um programa prático, pelo qual os
alunos desenvolvem competências e técnicas. As aulas começam em agosto e os cursos estão com desconto de 40%. Inscrições

Serviço:
Tratamento de Feridas e Curativos
Início: 5/8/2017 | Término: 2/9/2017
Aulas: aos sábados, das 8 às 13 horas
Sistemas de Dispensação de Medicamentos
na Farmácia Hospitalar
Início: 12/8/2017 | Término: 2/9/2017
Aulas: aos sábados, das 13h30 às 17h30
Senac Presidente Prudente
Endereço: Avenida Manoel Goulart, 2.881
Telefone: (18) 3344-4400
Inscrições:www.sp.senac.br/presidenteprudente
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