
 
Hoje vai rolar a festa! Hoje tem churrasco!! Que seu aniversário seja abençoado e comemorado com muita alegria, saúde e felicidade! Forte abraço! Parabéns pelo aniversário! 
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Norminha  

DESDE 18/AGOSTO/2009 

Cristiane Brasil é 

a nova ministra 

do Trabalho 

 

     A deputada federal Cristiane 

Brasil (PTB - RJ) comandará a 

pasta durante 2018. Cristiane é 

formada em Direito. N 

nutenção  da  vida  dos  cidadãos 

com menos posses. Além disso, a 

partir de tais acontecimentos, as 

configurações e a importância de 

exercer algum trabalho ganharam 

novos sentidos, ao ponto de, já 

naquela época, não trabalhar sig-

nificaria padecer até a morte para 

aqueles que não eram donos dos 

meios de produção. Atualmente, 

vivenciamos um momento de no-

vas determinações das condições 

de Trabalho, apresentadas pela 

Reforma Trabalhista. O modo de 

remunerar, os vínculos trabalhis-

tas e as formas de negociar direi-

tos encontram-se alteradas pela 

nova lei. Tudo isso indica que os 

significados e o modo de viven-

ciar o Trabalho também serão al-

terados e transformados. Com to-

das as transformações ocorridas e 

estas aqui apresentadas, pode-se 

afirmar que não existe um con-

ceito único e pronto de Trabalho. 

Em cada período histórico que vi-

vemos, novas tecnologias são cri-

adas, profissões constituídas e 

destituídas, direitos e deveres são 

alterados. As condições, os signi-

ficados e os conceitos de Traba-

lho são perpassados por todas es-

tas transformações, atualizando-

se a todo tempo. Tudo isso nos 

indica que devemos ficar atentos 

às suas modificações que per-

passam o mundo do Trabalho e 

como elas afetam nossas vidas. 

     Mas, como vivenciamos tais 

transformações em nosso cotidia-

no enquanto trabalhadores? Co-

mo o Trabalho e suas mudanças 

se relacionam com nossa saúde? 

É o que pretendemos trazer para 

nossa conversa na próxima sema-

na. Caro leitor, caso queira nos 

enviar as reflexões que emergiram 

a partir deste texto, continuemos 

essa conversa. Receberemos suas 

análises através do e-mail dispo-

nível abaixo. 

     Caso tenha se interessado pelo 

tema exposto e queira se aprofun-

dar mais sobre o assunto, inscre-

va-se para o curso que iremos o-

ferecer enviando seu contato para 

o e-mail: 

evoluir@evoluirassessoria.com.br 

e assim enviaremos maiores in-

formações. 

N 

 

As psicólogas Mariceli Gottardo 

Mocelin e Tais Peres Fonseca 

     Norminha 
     ESTÁ previsto para ser realiza-

do nos dias 2 e 3 de fevereiro de 

2018 em Araçatuba (SP) o Curso 

“e-Social e os Requisito para SS 

T” com o especialista Jorge Gi-

menez que é Engenheiro de Segu-

rança e Ambiental; Advogado; 

Técnico de Segurança do Traba-

lho; Mestrando em Gestão Inte-

grada e Pós-Graduando em Enge-

nharia Elétrica; Docente/pales-

trante em várias entidades, como: 

SINTESP, APBA e SENAC; Assis-

tente Técnico Pericial na Justiça 

do Trabalho; Consultor de empre-

sas e Sócio Fundador da Gimenez 

e Associados. 

      Para que o curso tenha suces-

so e venha realmente atender as 

necessidades dos profissionais e 

empresas, fizemos a seguinte per-

gunta o especialista: - É oportuno 

esse curso? 

          Com a divulgação do novo 

calendário de prazos do eSocial, a 

maioria dos profissionais e em-

presas, passaram a achar que foi 

gerada uma folga (perdoem o ter-

mo) no tempo de preparação das 

ações e documentos de Seguran-

ça e Saúde do Trabalho. 

   Realmente, as informações por-

menorizadas dos eventos de SST, 

passaram  para  janeiro  de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Porém, insalubridade e periculo-

sidade fazem parte da folha de pa-

gamento, que será gerada pelo 

sistema de eSocial, em calendário 

segundo o faturamento em 2016, 

se maior ou menor a R$78.000. 

000,00. 

     Calendário de folha de paga-

mento, pelo eSocial: 
 

FOLHA DE PAGAMENTO 

Grandes 

empresas 

Demais 

empresas 

Órgãos 

públicos 

Maio 2018 Nov 2018 Maio 2019 
     

     Sendo assim, os trabalhos de 

levantamento de insalubridade e 

periculosidade, sua caracteriza-

ção e classificação, para atendi-

mento do Art. 195 da CLT, já tem 

que estar devidamente documen-

tada através dos programas (PP 

RA/PCMSO) e dos laudos (Insa-

lubridade / Periculosidade), antes 

de reportar a folha ao eSocial. Da 

mesma forma, para efeitos de a-

posentadoria especial, para aten-

dimento do § 3º do Art. 68 da Lei 

3048/99 e do Art. 261 da IN INSS 

nº 77/2015 a empresa deverá dis-

por do LTCAT previdenciário. 

     Qual é seu prazo fatídico: final 

de abril ou final de outubro?     

     Já está preparado para isso? 

    Tem interesse em participar do 

curso? Envie confirmação e seu 

número de telefone. Valor R$300 

     contato@norminha.net.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

Prudente terá 

curso completo 

da NR-12 

     Norminha 
     O OBJETIVO do curso profis-

sionalizante é capacitar os inte-

ressados para trabalhar efetiva-

mente com a elaboração de toda 

documentação técnica, adequa-

ção, validação e treinamentos pa-

ra atendimento de todas as etapas 

do ciclo da NR-12. 

 

     Será realizado de 14 a 17 de 

março de 2018, das 8 às 17 horas 

na UNOESTE – Campus II, Rodo-

via Raposo Tavares Km 572 em 

Presidente Prudente (SP). 

     QUEM PODE PARTICIPAR? 

     Empresas de diversos seg-

mentos que possuem SESMT ou 

comitês internos responsáveis 

em implementar a NR-12 em seu 

parque fabril, empresas fabrican-

tes de máquinas/equipamentos 

que desejam qualificar sua equi-

pe técnica (responsável pelo se-

tor técnico, encarregado de ma-

nutenção, etc) para elaborar a do-

cumentação de atendimento à 

NR-12, profissionais liberais co-

mo engenheiros, tecnólogos e 

técnicos interessados na área, 

empresas de saúde ocupacional e 

segurança do trabalho que dese-

jam treinar seus profissionais pa-

ra atuar neste mercado e demais 

interessados por qualificação na 

área. 

     Facilitador: 

     Marco Antonio Machado Lima 

     INSCRIÇÕES: 

     contato@norminha.net.br 

     Envie nome completo, CPF, 

endereço completo com CEP, seu 

e-mail e celular, informando con-

dições de pagamento ou fale dire-

tamente conosco: 

     WhatsApp/Celular: 

     18 99765-2705 

     R$900,00 a vista 

     3X de R$400,00 até 30/01 

     Superdesconto para inscri-

ções em grupo de 3 ou mais pes-

soas. 

     Realização de Norminha e 

MLima com apoio do SESMT 

da UNOESTE. N 
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Toque 

Jurídico 

 

     Norminha 
     QUINZENALMENTE, a partir 

dessa edição, estaremos apresen-

tando a coluna “Toque Jurídico” 

na página 05. 

     A coluna será assinada pela 

Advogada OAB/MG 174.611 Lei-

dyane Alvarenga, que é corres-

pondente jurídica, elaboradora de 

pareceres técnico-jurídicos e 

contratos. 

     Bem vinda Dra. Leidyane! N 

     Como o Janeiro Branco pode a-

judar as pessoas? 

     Incentivando-as a pensar: o ano 

mudou - vamos mudar de vida tam-

bém? 

     Convidando-as a entender: as-

sim como os anos, a vida é feita de 

ciclos - devemos concluir aqueles 

que não nos fazem bem e iniciar os 

que nos farão felizes! 

     Fazendo-as perceber: a virada 

de ano é o momento simbólico que 

a humanidade criou para parar um 

pouco e pensar sobre si mesma – 

essa é uma boa hora para aprovei-

tarmos o exemplo e fazermos o 

mesmo em relação as nossas pró-

prias vidas! 

     Encorajando-as a responder: 

Janeiro abre as portas de um novo 

ano para todos – será mesmo que 

precisamos repetir as escolhas ou 

condições do ano que passou e que 

nos impediram de ser, verdadeira-

mente, felizes? 

     Um novo ciclo de 12 meses está 

se abrindo a nossa frente – há tem-

po de sobra para agirmos. N 

 

Pausa para Conversa: Diálogos 

entre Trabalho, Saúde e 

Segurança de Trabalhadores 

 

http://janeirobranco.com.br/  

     Norminha 
     A proposta do Janeiro Branco 

é ser uma campanha que busca 

mostrar às pessoas que elas po-

dem se comprometer com a cons-

trução de uma vida mais feliz para 

si mesmas. 

     O simbolismo da virada de ano 

nos inspira a planejarmos uma vi-

da com mais realizações e mais 

coragem na busca dos nossos 

próprios sonhos, por isso leva ao 

enfrentamento de males que as-

solam boa parte da sociedade, co-

mo depressão, a ansiedade e o 

suicídio, que têm crescido em to-

do o mundo, de acordo com da-

dos da OMS – Organização Mun-

dial de Saúde. 

 

e-Social e os Requisito para SST 

Curso por adesão será realizado em Araçatuba (SP) 

Psicólogas Mariceli Gottardo Mocelin e  

Tais Peres Fonseca (Espírito Santo). 
 

     Norminha 
 

     NO MÊS de Janeiro prepara-

mos para você, leitor, algumas 

discussões acerca de três temas 

relacionados entre si e altamente 

relevantes para nós, trabalhado-

res: Trabalho, Saúde e Segurança. 

     Nesta semana, iniciaremos 

nossa conversa com o tema Tra-

balho. Na próxima, trataremos de 

Saúde e na terceira semana do 

mês de Janeiro o foco será a Se-

gurança - mas, sempre correlaci-

onados. Estas linhas são simples 

degustações deste debate tão am-

plo e complexo. Entretanto, que-

remos também deixar o convite 

para o curso que iremos oferecer 

no final do mês de janeiro. Nele, 

pretendemos compartilhar con-

ceitos, análises, reflexões e práti-

cas. Principalmente, desejamos 

abrir espaço para uma discussão 

conjunta, calorosa e enriquece-

dora acerca de temas ligados ao 

mundo do trabalho. 

     Com foco em nossa conversa 

desta semana, lembramos que o 

trabalho preenche grande parte 

das atividades do nosso cotidia-

no, vivemos e retiramos ganhos 

dele. A partir do trabalho nos 

constituímos, sendo impossível, 

para alguns, imaginar-se sem e-

xercer o trabalho para o qual se 

dedica. Mas, o que é trabalho? E-

xiste um conceito? 

     A palavra Trabalho vem do 

Latim, tripalium - tri, três – palum, 

madeira. Tripalium era o nome de 

um instrumento de madeira usado 

para tortura de pessoas pobres, 

artesãos ou camponeses que não 

podiam pagar impostos. Desta 

forma, originalmente, a palavra 

Trabalho significava tortura. 

     Este primeiro significado da 

palavra estava em conformidade 

com as relações criadas sobre o 

tema: O trabalho era desvaloriza-

do, não tinha sentido ou signi-

ficado para quem dele usufruía. 

Quem tinha bens ou posses não 

trabalhava. 

     O segundo significado foi cria-

do a partir da ascensão da Igreja 

Católica. O trabalho passou a re-

presentar um novo papel social: 

sinônimo de dignidade e valoriza-

ção. Aqui lembramos a conhecida 

frase de Benjamin Franklin (1706 

– 1790), “o trabalho dignifica o 

homem”. 

     Importante realçar que, com a 

Revolução Industrial e o surgi-

mento do Capitalismo, o Trabalho 

foi cada vez mais relevante na ma- 

 

 

 

COMPARTILHAMOS: 

Segurança e Saúde Ocupacional 

Gestões Integradas: Direitos do 

trabalhador; Logística; atualizações 

de normas e sistemas; curiosidades e 

demais Informações voltadas ao bem 

estar dos trabalhadores 

 

Campanha Janeiro Branco propõe reflexão 

sobre Saúde Mental 

     Os 5 objetivos da Campanha Ja-

neiro Branco: 

     1. Fazer do mês de Janeiro o 

marco temporal estratégico para 

que todas as pessoas do mundo re-

flitam, debatam e planejem ações 

em prol da Saúde Mental e da elici-

dade em suas vidas ao longo de 

todo o ano; 

     2. Chamar a atenção de todo 

mundo para o tema da Saúde Men-

tal nas vidas das pessoas; 

     3. Aproveitar o início de todo 

ano para incentivar as pessoas a 

pensarem a respeito das suas vi-

das, dos seus relacionamentos e do 

que andam fazendo para serem ver-

dadeiramente felizes; 

     4. Chamar a atenção das pes-

soas para pensarem a respeito do 

que precisam mudar em suas vidas 

para serem, realmente, felizes; 

     5. Mostrar às pessoas que sem-

pre é possível o fechamento e a a-

bertura de novos ciclos em busca 

da Felicidade em suas  vidas – afi-

nal, ano novo, vida nova, mente no-

va! 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/RosinaldoNovembro2014_Arquivo.pdf
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.norminha.net.br/
http://www.fundacentro.gov.br/
http://www.norminha.net.br/Normas/normas.asp
http://www.inmetro.gov.br/
http://www.norminha.net.br/Norminha/norminhas.asp
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/arquivos.asp
http://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm
http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
https://www.facebook.com/norminhanet
http://www.anamt.org.br/site/
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.abho.org.br/
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl
http://janeirobranco.com.br/
http://janeirobranco.com.br/
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Curso de Segurança Química sensibiliza para plano de desenvolvimento sustentável da ONU 

     Norminha 
     O PRESIDENTE Michel Temer 

anunciou na última sexta-feira de 

2017, o decreto que fixa em R$ 

954, o novo valor. O decreto foi 

publicado em edição extra do Diá-

rio Oficial da União e o reajuste 

valerá a partir de 1º de janeiro.  O 

decreto também estabelece os va-

lores de salários mínimos diários 

e para hora. Cada dia vale R$ 31,  

 

Alunos 

 

Walter dos Reis Pedreira Filho 

 

80 e a hora, R$ 4,34. 

     O reajuste para o salário míni-

mo em 2018 ficou abaixo das ex-

pectativas anunciadas pelo Mi-

nistério do Planejamento. Em ou-

tubro o governo anunciou que o 

salário seria de R$ 965, valor que 

já estava abaixo de outro divul-

gado em agosto, que era R$ 969. 

N 
Correio 24 Horas 

 

FELIZ 2018 

 

 
     Talvez todas essas funções 

não me permitiram enxergar mais 

longe naquele momento, mas 

com certeza permitiu-me ter expe-

riência suficiente para crescer 

com humildade, amadurecer, ter 

responsabilidades, experimentar 

a minha capacidade de empre-

ender para viver e estar a frente do 

tempo em que vivia. 

     E você, tem sonhado com o 

que? Quais os seus planos para 

chegar lá? Ficar parado não vai 

lhe trazer nenhum resultado ino-

vador, não lamente a sua sorte, 

não tenha vergonha do que faz, 

posso te dar um conselho, sonhe, 

experimente, faça o novo, busque 

a concretização dos se sonhos 

todos os dias, escolha fazer o que 

você gosta, não apenas aquilo que 

lhe traz dinheiro, ele virá natural-

mente através de seus esforços. 

Seja fiel aos seus valores, faça 

com amor e seja o melhor naquilo 

que faz, lembre-se você é o único 

responsável pelo seu êxito, colo-

que-se sempre em primeiro pla-

no, ame o próximo, na mesma 

proporção que se ama, somos to-

dos capazes de ser e fazer, não 

deixe que façam por você, erre e 

erre de novo, e através do seu erro 

ganhe experiência, não seja tão 

duro com você mesmo. 

     E quando tudo parecer difícil 

volte a ser criança novamente, 

sem nenhum medo de responder 

aquela simples pergunta, o que 

você quer ser quando crescer. 

Autor: Desconhecido 

 

Um feliz 2018 a todos os leitores 

da Norminha! 

Até breve! 

Patrícia Milla Gouvêa Dantas 

 

"Um otimista fica acordado até 

meia-noite para ver a entrada do 

ano novo. Um pessimista fica 

acordado para ter a certeza de 

que o ano velho se foi." 

(Bill Vaughn) 

Por ACS/Cristiane Reimberg 

     Norminha 
     CINQUENTA estudantes e pro-

fissionais de diferentes regiões do 

país participaram do Curso de Se-

gurança Química realizado pela 

Fundacentro em sua sede na ca-

pital paulista, entre os dias 4 e 8 

de dezembro. Os participantes 

vieram de cidades como Manaus/ 

AM, Belo Horizonte/MG e Goiâ-

nia/GO, além de regiões dos esta-

dos de São Paulo e do Paraná. 
 

 

Fernando Vieira Sobrinho 

     “Dois objetivos fundamentais 

foram alcançados: a capacitação 

dos profissionais em tema que 

não possui muitas ofertas no Bra-

sil e a sensibilização para ações 

que envolvem os compromissos 

assumidos na área de segurança 

química para 2020 e o plano de 

desenvolvimento sustentável da 

ONU [Organização das Nações U-

nidas] para 2030”, avalia o co-

ordenador técnico do curso, Fer-

nando Sobrinho, engenheiro quí-

mico e de segurança. 
 

 

José Possebon 

     O curso abordou os principais 

conceitos, legislações, conven-

ções e aspectos da agenda inter-

nacional na área de segurança 

química. Um dos destaques foi a 

Convenção de Minamata sobre o 

mercúrio, recém-ratificada pelo 

Brasil e que entrou em vigor em 

2017. “A Fundacentro ajudou a 

escrever o capítulo sobre saúde 

[Artigo 16]”, afirma Sobrinho, que 

representou a instituição nas dis-

cussões internacionais. 
 

 

Arline Sydneia Abel Arcuri 

     Casos reais de acidentes quí-

micos foram apresentados pelo 

consultor e engenheiro José Pos- 

sebon,  servidor  aposentado  da 

tiveram entre os temas abordados 

por profissionais da Fundacentro. 

O gerente da Coordenação de Hi-

giene no Trabalho (CHT), Walter 

Pedreira, falou sobre as Conven-

ções de Basileia (Controle dos 

Movimentos Transfronteiriços de 

Resíduos Perigosos e seu Depó-

sito), Estocolmo (Poluentes Or-

gânicos Persistentes) e Roterdã 

(Procedimento de Consentimento 

Prévio Informado Aplicado a Cer-

tos Agrotóxicos e Substâncias 

Químicas Perigosas Objeto de 

Comércio Internacional - PIC). 
 

 

Agnaldo Ribeiro de Vasconcellos 

     Já a pesquisadora da Funda-

centro Arline Arcuri abordou o 

Sistema Globalmente Harmoniza-

do para a Rotulagem de Substân-

cias Químicas – GHS. Outro tema 

prioritário da agenda internacio-

nal, a nanotecnologia, foi apre-

sentado pela química Patricia Di-

as. Fernando Sobrinho, por sua 

vez, falou sobre a Convenção de 

Minamata, o Plano de Desenvol-

vimento Sustentável da ONU e a  

Concurso 

Público da 

Justiça Militar 

da União 
 

 
 

     Norminha 
     ABRIRAM na quarta-feira (27) 

e vão até o dia 15 de janeiro as 

inscrições para o Concurso Pú-

blico da Justiça Militar da União 

(JMU), promovido pelo Superior 

Tribunal Militar (STM). 

     São oferecidas 42 vagas para 

os cargos de Analista Judiciário e 

Técnico Judiciário da Justiça Mi-

litar da União. 

     No cargo de Analista Judiciá-

rio há oportunidades para profis-

sionais das seguintes áreas: Ad-

ministrativa (1); Judiciária (5); A-

poio Especializado - Análise de 

Sistemas (1), Contabilidade (1), 

Engenharia Civil (1), Estatística 

(1), Revisão de Texto (1) e Serviço 

Social (1). 

     Quanto às vagas na função de 

Técnico Judiciário são nas áreas 

Administrativa (27) e Apoio Espe-

cializado - Programação (3). 

     As vagas são para as seguintes 

cidades: Brasília - DF; Rio de Já-

neiro - RJ; São Paulo - SP; Cam-

po Grande - MS; Bagé - RS; Juiz 

de Fora - MG; Curitiba - PR; Re-

cife - PE; e Manaus - AM. 

     Os interessados podem se ins-

crever pelo site: 

     www.cespe.unb.br até o dia 15 

de janeiro de 2018. É necessário 

pagar uma taxa que varia entre R$ 

75,00 e R$ 86,00. 
 

 
 

     Para o cargo de Técnico, o 

concurso exige nível médio e tem 

remuneração de R$ 6.708,53. Já 

para o cargo de Analista há a exi-

gência de ensino Superior; o sa-

lário é de R$ 11.006,83. 

     Cargos: 

     Analista Judiciário e Técnico 

Judiciário - Vagas: 42. 

     Remunerações 

     R$ 6.708,53 (Técnico) e R$ 

11.006,83 (Analista) 

     Inscrições 

     De 27 de dezembro de 2017 

até 15 de janeiro de 2018 

     Taxas 

     R$ 75,00 (Técnico) e R$ 86,00 

(Analista). 

 

     Os editais e provas e gabaritos 

do concurso anterior estão dispo-

níveis no sítio do STM: 

https://www.stm.jus.br/informaca

o/concurso-servidor. 

N 

 

Patrícia Moura Dias 

(Fotos SRI) 

Fundacentro. Os participantes 

também conheceram exemplos de 

atendimentos às emergências 

químicas e de remediação de á-

reas afetadas pela Companhia 

Ambiental do Estado de São 

Paulo – Cetesb, a partir da pales-

tra do químico Agnaldo Vascon-

cellos, que atua no órgão. 

     Resoluções internacionais es- 

 
 

Participantes também conheceram ações que devem ser 

desenvolvidas na área até 2020 

     Quando se é pequeno tudo o 

que você deseja se torna bem 

mais simples do que parece. 

     Construir o próprio patrimô-

nio, chegar a lua, ter o emprego 

dos sonhos, viajar pelo mundo.  

     O engraçado é que você cresce 

e maioria desses desejos perma-

nece com você por muito tempo. 

     Alguns vão continuar apenas 

como sonhos, outros podem até 

virar realidade, mas para isso é 

preciso que você responda a uma 

pequena pergunta: O que você 

quer ser quando crescer? 

     Astronauta, médico, bombeiro. 

     Saber essa resposta, não será 

o fim das suas buscas e sim o seu 

ponto de partida para várias ou-

tras. É através dela que o seu fu-

turo começa a ser desenhado, é 

ela que transforma o plano louco 

em algo totalmente possível. 

     Comigo não foi diferente, as-

sim como você, eu queria o im-

provável, o surpreendente, o ino-

vador, fazer o que ninguém mais 

seria capaz de realizar, ir tão longe 

que nenhuma outra pessoa pu-

desse me alcançar, ser o desco-

bridor de uma nova era, ou quem 

sabe, de um novo tempo. 

     Na verdade eu queria mesmo 

era realizar os meus desejos, as-

sim como numa brincadeira de 

criança, conquistar tudo aquilo 

que parecia improvável: o traba-

lho dos sonhos, a família perfeita, 

e porque não, viajar pelo espaço.  

     Não cheguei a ser astronauta, 

não fui bombeiro e muito menos 

médico, mas experimentei o novo, 

comecei do zero, fiz de tudo e tudo 

de uma forma diferente. Servi a a-

eronáutica, vendi jornais, verdu-

ras e picolé, trabalhei como aju-

dante na construção civil, fui ope-

rador de produção, pintor e até ar-

tesão.  

     O meu primeiro patrimônio 

não foi nenhum castelo, vendi 

muito esterco e metal para adqui-

ri-lo. 

Convenção OIT 174 sobre gran-

des acidentes químicos. 

     Os participantes ainda apren-

deram sobre fundamentos de se-

gurança química, higiene ocupa-

cional e agentes químicos, espa-

ços confinados, fontes de informa 

ções, eletricidade estática, segu-

rança com gás liquefeito de pe-

tróleo e controle de fontes de ig-

nição. 

     O curso teve a coordenação 

pedagógica do Serviço de Ações 

Educativas da Fundacentro. N 

Novo salário mínimo é de R$ 954 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/novo-salario-minimo-e-de-r-954/
http://www.cespe.unb.br/
https://www.stm.jus.br/informacao/concurso-servidor
https://www.stm.jus.br/informacao/concurso-servidor
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Mulher que pode trabalhar não 

tem direito à pensão do ex-marido 

 

Nosso conhecimento deve ser usado para 

transformar pessoas e situações 
 

 

 

Compartilhamos com TST Portugal 

     Norminha 
     2010: o governo Sócrates de-

cide congelar os salários na Ad-

ministração Pública, e depois 

cortá-los entre 3,5 e 10% a partir 

de vencimentos superiores a 

1500 euros. Mais tarde, Passos 

Coelho eliminaria os subsídios de 

Natal e de férias a partir de mil 

euros. Os trabalhadores do Esta-

do começaram já a recuperar al-

gum rendimento com a reposição 

dos dois subsídios (no próximo 

ano deixam de receber o de Natal 

em duodécimos, regressando à 

lógica pré-troika), mas é em 2018 

que a recuperação acelera. 

     Descongelamento de carreiras 

pago às prestações 

     Foi uma promessa do governo 

que em 2018 se começa a mate-

rializar, pelo menos parcialmente: 

a progressão na carreira, conge-

lada há oito anos, vai ser reto-ma-

da faseadamente ao longo dos 

próximos dois anos. 

     A progressão na carreira não 

obedece à mesma lógica em to- 

 

tembro de 2018, e maio e dezem-

bro de 2019, e não é retroativa. 

     Para além das progressões nas 

carreiras, também as promoções e 

nomeações na Administração Pú-

blica vão ser descongeladas. 

     Horas extraordinárias pagas 

por inteiro 

     Também do tempo da troika 

vem o corte de 50% no valor pago 

pelas horas extra na função pú-

blica, que passam a ser pagas 

com um adicional de 25% da re-

muneração na primeira hora, e 

37,5% nas horas seguintes. Nos 

dias feriados, o acréscimo é de 

50%. 
 

 
 

     No Setor Empresarial do Esta-

do os funcionários ficam sujeitos 

ao que estiver disposto nos res-

petivos acordos coletivos, quando 

existirem. 

N 
 

 

Mudança em 

Código de 

Trânsito causa 

confusão 
Matéria divulgada na edição passada 

estava completa e correta. Estamos 

confirmando a interpretação. 

     Norminha 
     UMA mudança na legislação 

de trânsito tem gerado bastante 

confusão aos brasileiros. É sobre 

a pena de quem cometer homicí-

dio culposo, aquele que não há in-

tenção de matar, dirigindo sob o 

efeito de álcool ou qualquer outra 

substância psicoativa. A mudança 

também atinge os casos de lesões 

graves ou gravíssimas. 

     Publicada no último dia 20 de 

dezembro, a lei 13.546 prevê mais 

rigor. O motorista que cometer o 

homicídio dirigindo embriagado 

pode ser condenado de cinco a 

oito anos de reclusão. Atualmen-

te, a legislação prevê uma pena de 

dois a quatro anos. 

     De acordo com Flávio Barbiere 

Brassioli, delegado da Polícia Ci- 
vil de Araçatuba, a mudança ocor-

re por conta do direito de fiança 

nesse tipo de situação. Depen-

dendo do caso, a pessoa pode até 

mesmo começar a cumprir a pena 

em regime fechado. 

     “A intenção é não ter fiança na 

delegacia, já que ela pode somen-

te ser aplicada em crimes que 

cheguem até quatro anos de re-

clusão. Outra característica im-

portante é a de que o indiciado 

com esse tipo de pena mais ri-

gorosa não consegue a substitui-

ção para a pena restritiva de direi-

to, aquela em que o réu consegue 

fazer a reversão em entrega de 

cestas básicas ou serviços volun-

tários”, explica. 

     Já quem for flagrado dirigindo 

embriagado e cometer um aciden-

te que resulte em lesões graves ou 

gravíssimas nas vítimas também 

terá a pena aumentada. Com a no-

va mudança, o autor pode pegar 

de dois a cinco anos de prisão, 

também sem direito à fiança. Na 

Justiça, nesse tipo de caso, a pes-

soa pode conseguir reverter a pe-

na em serviços à sociedade, de-

pendendo da análise do juiz. 

     VIGOR 

     As alterações no artigo 302 do 

Código de Trânsito Brasileiro co-

meçam a valer a partir de abril de 

2018. Até lá continuam valendo os 

crimes de Embriaguez ao Vo-lante 

(de seis a três anos de pri-são) e 

Homicídio Culposo na Di-reção 

de Veículo Automotor (de dois a 

quatro anos de reclusão). 

     Para Brassioli, as mudanças 

ocorrem em um momento propí-

cio. “Aqui no Brasil existe aquele 

ditado de que as leis não pegam. 

Atualmente nós vemos que não é 

bem assim. Somente a pessoa 

que recusa a fazer o teste do ba-

fômetro já é autuada em quase 

três mil reais. Com essa rigidez 

nas penas, acredito que haverá 

mais conscientização”, comple-

menta. N 

O Liberal Regional 

Vitor Moretti – Araçatuba 

      Norminha 
     “O FIM de uma relação amo-

rosa deve estimular a indepen-

dência de vidas e não, ao contrá-

rio, o ócio, pois não constitui ga-

rantia material perpétua. O dever 

de prestar alimentos entre ex-

cônjuges ou companheiros é re-

gra excepcional que desafia inter-

pretação restritiva, ressalvadas as 

peculiaridades do caso concreto, 

tais como a impossibilidade de o 

beneficiário laborar ou eventual 

acometimento de doença invali-

dante.” 

     Com esse entendimento, a 

Terceira Turma do Superior Tri-

bunal de Justiça (STJ) deu provi-

mento a recurso especial para e-

xonerar o ex-marido de continuar 

pagando pensão alimentícia em 

dinheiro à ex-mulher. 

     Após o fim do relacionamento, 

ele foi condenado a arcar mensal-

mente com o valor de 4,7 salários 

mínimos a título de pensão ali-

mentícia, sendo três salários em 

dinheiro e 1,7 salário mínimo cor-

respondente à metade do valor do 

aluguel do imóvel comum, ainda 

não partilhado, que é utilizado ex-

clusivamente pela ex-companhei-

ra. 

     Sentença e acórdão 

     Na ação de exoneração de a-

limentos, a alteração da condição 

financeira da mulher e o fato de 

ela já ter iniciado uma nova rela-

ção afetiva serviram como funda-

mentos para a interrupção da o-

brigação. 

     Em primeira instância, o juiz 

reconheceu o aumento das possi-

bilidades financeiras da ex-com-

panheira e dispensou o pagamen-

to em dinheiro, mantendo a pen-

são em 1,7 salário mínimo, na 

forma de ocupação exclusiva do 

imóvel comum. No caso de deso-

cupação do imóvel, a importância 

equivalente à metade do aluguel 

deveria ser paga em espécie. 

     O Tribunal de Justiça, no en-

tanto, restabeleceu integralmente 

a obrigação alimentar por enten-

der que não teria sido compro-

vada a constituição de união está-

vel entre a mulher e seu novo na-

morado e que o aumento nos seus 

vencimentos visava garantir o po-

der aquisitivo e não representou 

ganho salarial. 

     Temporário 

     O relator do recurso especial, 

ministro Villas Bôas Cueva, des-

tacou que o entendimento do tri-

bunal de origem destoa da juris-

prudência do STJ sobre o caráter 

temporário da pensão alimentícia. 

 

 

     Citando julgado da ministra 

Nancy Andrighi, Villas Bôas Cu-

eva afirmou que os alimentos de-

vidos a ex-cônjuge devem apenas 

assegurar tempo hábil para sua 

“inserção, recolocação ou pro-

gressão no mercado de trabalho, 

que lhe possibilite manter, pelas 

próprias forças, status social si-

milar ao período do relaciona-

mento”. 

     “No caso dos autos, pode-se 

aferir a plena capacidade da re-

corrente para trabalhar, tanto que 

se encontra empregada, atual rea-

lidade da vida moderna. Assim, 

impõe-se a exoneração gradual 

da obrigação alimentar, indepen-

dentemente da qualificação da 

nova relação amorosa da alimen-

tanda, na forma posta na senten-

ça”, acrescentou o ministro. 

 

     Exoneração 

     Villas Bôas Cueva lembrou 

ainda que, conforme estabelecido 

em precedente da Segunda Seção 

do STJ, o fato de a ex-mulher re-

sidir sozinha no imóvel – já que a 

partilha está sob pendência judi-

cial – garante ao ex-marido o di-

reito de receber aluguel pelo uso 

privado do bem comum. 

     Foi determinada, então, a exo-

neração do pagamento da pensão 

em dinheiro, em razão do uso pri-

vado da residência e das demais 

circunstâncias do caso, e espe-

cialmente porque, conforme des-

tacou o relator, a ex-mulher já re-

cebeu o auxílio por quase uma 

década. 

     Na hipótese de desocupação 

do imóvel, o pagamento do valor 

de 1,7 salário mínimo deverá ser 

feito em espécie, mas apenas até 

partilha, data em que o homem fi-

cará definitivamente exonerado de 

qualquer obrigação alimentar. 

     Villas Bôas Cueva ressalvou a 

possibilidade de a recorrida, caso 

necessite, formular novo pedido 

de alimentos direcionado a seus 

familiares, uma vez que “o orde-

namento pátrio prevê o dever de 

solidariedade alimentar decorren-

te do parentesco (artigos 1.694 e 

1.695 do Código Civil)”. 

     O número deste processo não 

é divulgado em razão de segredo 

judicial. 

N 

Arlindo Medina 

*Cosmo Palasio de Moraes Jr 

     Norminha 
     PENSO que um dos grandes 

problemas nas relações pessoais 

e profissionais desse tempo no 

qual vivemos seja a superficiali-

dade e a forma artificial como tra-

tamos quase todas as coisas”, 

pondera Cosmo Palasio, diretor 

do SINTESP e responsável pela 

pasta de Ética, Cidadania e Traba-

lho. “Às vezes tenho a forte im-

pressão de que valores hoje em 

dia são tratados como um apenas 

um truque a mais para sobreviver 

dentro do mundo do trabalho”, 

continua ele. “Isso pode até pare-

cer bom, pode parecer que facilita 

as coisas – mas, com certeza não 

é”, aponta. Para Cosmo, o coleti-

vo de pessoas que apenas repe-

tem sem prezar por valores certa-

mente não vai dar em coisa boa. 

     Conforme ele, de forma sim-

ples podemos afirmar que Valores 

são o conjunto de características 

de uma determinada pessoa ou 

organização, que estabelecem a 

forma como a pessoa ou organi-

zação se comportam e interagem 

com outros indivíduos. “Impor-

tante também conceituarmos os 

VALORES MORAIS que nada 

mais são do que os conceitos, juí-

zos e pensamentos que são con-

siderados ‘certos’ ou ‘errados’ por 

determinada pessoa na socieda-

de”, observa. 

     Ele conta que muitas pessoas 

lhe perguntam qual a parte mais 

importante para a atuação do pro-

fissional de segurança no traba-

lho e, certamente, esperam uma 

resposta sobre alguma das áreas 

tecnicas da nossa formação. 

“Quase sempre respondo que a- 
prender que 2 + 2 é 4 é muito mais 

 

fácil do que entender o que de fato 

é uma soma em todos os sen-

tidos. E por fim, afirmo que o co-

nhecimento e prática mais impor-

tantes é o RESPEITO”. 

      Cosmo comenta que é im-

pressionante o que o SABER po-

de fazer com a vida das pessoas e 

parte delas nem dá conta disso. 

Segundo ele, muitos, quando se 

apossam do saber acham que is-

so os faz melhores do que os ou-

tros e, certamente, por isso irão 

ter mais desprazer do que satis-

fação com aquilo que sabem. 

“Outros permitem que o saber 

também os transforme e fazem 

dele ferramenta para modificação 

da realidade a sua volta e são fe-

lizes porque utilizam o cérebro e 

coração simultaneamene. Uns, 

fazem do saber um banquinho 

sobre o qual sobem para que as 

pessoas o vejam e julguem como 

uma pessoa diferente - outros es-

palham o saber a sua volta para 

que todos possam, usufruindo 

dele – juntos - construirem algo 

melhor. Uns se acham importan-

tes - outros são importantes pela 

utilidade que tem ao coletivo”, 

ressalta. 

     E tudo, para Cosmo, isso via 

de regra começa quando não 

compreendemos que apesar de 

todas as coisas que podem nos 

distinguir profissionalmente não 

há nada de fato que nos faça uns 

melhores do que os outros. “Se 

supostamente sei algo a mais do 

que o outro - a única atitude legi-

tima e que esse meu saber traga 

junto também a compreensão do 

quanto devo respeitar para trans-

formar”, diz. 

     Com base nesse cenário, ele 

cita que Gabriel Garcia Marquez, 

 

escritor colombiano e prêmio No-

bel de Literatura afirmou que: “A-

prendi que um homem só tem o 

direito de olhar o outro de cima 

para baixo para ajudá-lo a levan-

tar-se”. 

     Portanto, conforme Cosmo, o 

respeito é fundamental para aque-

las que de fato desejam uma atua-

ção profissional mais completa e 

não apenas o respeito ao não sa-

ber dos trabalhadores mas, tam-

bém, ao desconhecimento dos 

gestores e empresários. 

     A ironia ou qualquer coisa que 

seja não são ferramentas que po-

dem ajudar na mudança desses 

problemas. 

     O destratar ou humilhar em na-

da ajudam aqueles que ainda não 

sabem e, talvez, tais atitudes se-

jam apenas a continuidade de tu-

do que experimentaram por toda 

vida. 

     “Aprendamos a respeitar usan-

do nosso conhecimento para 

transformar pessoas e situações, 

qualquer coisas fora disso apenas 

alimenta a nossa vaidade”, con-

clui. 

 

Cosmo: “O meu saber a mais 

deve trazer junto, também, a 

compreensão do quanto devo 

respeitar para transformar” 

N 
 

Veja mais no Primeiro Passo: 

http://www.sintesp.org.br/pdf/jor

nal/297_2017.pdf  

 

Carreiras descongeladas, horas 

extraordinárias pagas por inteiro 

e regularização dos precários 

beneficiam trabalhadores do 

Estado em 2018. 
 

dos os setores da Administração 

Pública: há casos (a maior parte) 

em que a evolução depende de a-

valiações de desempenho, e ou-

tros (como os dos professores) 

em que a mera passagem do tem-

po é um fator decisivo na pro-

gressão. 

     Os funcionários públicos que 

dependem das avaliações de de-

sempenho e que ao longo dos a-

nos de congelamento somaram 

avaliações suficientes para pro-

gredirem, vão subir de escalão já 

em janeiro. Nesses casos, a atua-

lização salarial será paga em qua-

tro prestações iguais: janeiro e se 

O QUE MUDA EM 2018 EM PORTUGAL 

É funcionário público? Vêm aí boas notícias 

http://www.norminha.net.br/
https://www.tsf.pt/economia/interior/e-funcionario-publico-vem-ai-boas-noticias-9014416.html?utm_source=Push&utm_medium=Web
https://lr1.com.br/2017/12/29/mudanca-em-codigo-de-transito-causa-confusao/
http://www.sintesp.org.br/pdf/jornal/297_2017.pdf
http://www.sintesp.org.br/pdf/jornal/297_2017.pdf
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     Norminha 
     AUDITORES-fiscais do Traba-

lho da Bahia realizaram uma ope-

ração de combate ao trabalho in-

fantil nas emissoras de televisão 

do estado. Os servidores estive-

ram nas quatro principais retrans-

missoras baianas (Rede Globo, 

Rede Record, SBT e Band) para 

verificar se as crianças e adoles-

centes que trabalham no meio te-

levisivo possuem autorização ju-

dicial para exercerem atividades 

profissionais artísticas. 

     Durante as ações, realizadas 

entre os meses de setembro e no-

vembro de 2017, a rede Band de- 
monstrou não utilizar mão de obra 

infantil em sua programação local 

e nacional. Já as três demais in-

formaram que a mão de obra in- 

 

 

 

fantil em novelas e seriados é de 

responsabilidade das sedes das 

emissoras localizadas em São 

Paulo e no Rio de Janeiro. 

     Os relatórios dos fiscais da 

Bahia foram encaminhados às 

Superintendências Regionais do 

Trabalho de São Paulo e do Rio de 

Janeiro, além do Ministério Pú-

blico do Estado da Bahia (MP-BA) 

e Ministério Público do Trabalho 

(MPT). O auditor-fiscal Antônio I-

nocêncio, que atuou na ação rea-

lizada nas retransmissoras da Ba-

hia, explica que, apesar de pouco 

abordada, a atuação de crianças e 

adolescentes na televisão também 

deve obedecer à legislação brasi-

leira a respeito do trabalho pre-

coce. N 

Assessoria Ministério Trabalho 

Trabalho Escravo: Nota Oficial 

 

Auditores fiscalizam trabalho infantil 

em retransmissoras de TV na Bahia 

Pneu reserva é obrigatório? 

Conheça a lei e entenda as exceções 

Qualidade e Tecnologia), segundo 

o art. 8º, e você deve verificar 

sempre o selo da instituição para 

garantir a qualidade do que está 

adquirindo. 

     No caso de pneu que circula 

“sem ar”, deve ser fornecido com 

produto selante e equipamento 

que possa insuflar o pneu à pres-

são adequada em até 10 minutos 

após sofrer a avaria (art. 9º). 

     Somente em casos especiais 

serão aceitos veículos cujo con-

junto roda e pneu sobressalente 

cumpra normas de segurança do 

Regulamento ECE R64 (Nações 

Unidas) ou a norma FMVSS 109, 

normativas estrangeiras com a 

mesma função da Resolução nº 

540/15. 

     Ainda, os artigos 11 e 12 defi-

nem que as montadoras que des-

respeitarem a resolução estarão 

sujeitas à perda de seu Certificado 

de Adequação à Legislação de 

Trânsito (CAT) e só voltarão a tê-

lo quando comprovarem cumpri-

mento dos requisitos constantes 

em seus anexos I a IV. 

     Por fim, o anexo I estabelece 

que o conjunto sobressalente po-

de ser temporário, caso seja dife-

rente do de rodagem, ou não, caso 

seja idêntico àquele. 

     A capacidade de conjuntos 

temporários para veículos de 4 ou 

mais rodas deve ser igual ou ma-

ior do que a metade da carga má-

xima do automóvel. 

     Todos eles devem possuir, 

ainda, marcação visível da veloci-

dade máxima a ser praticada 

quando de seu uso. 

     Já os conjuntos ou sistemas 

de rodagem “sem pressão” ou al-

ternativos são considerados tem-

porários e precisarão ser substi-

tuídos em seguida, de acordo com 

a capacidade máxima de rodagem 

estabelecida pelo fabricante. 

     Projeto de Lei nº 82, de 2015 

     A discussão em torno de os 

estepes serem diferentes dos p-

neus comuns de rodagem traz 

muita polêmica, uma vez que as 

montadoras alegam que isso a-

contece para aumentar o espaço 

dos porta-malas e reduzir o peso 

dos veículos. 

     No entanto, muito se diz sobre 

o lucro ainda maior que o uso de 

um pneu diferente e inferior como 

estepe gera para as empresas. 

     Nesse sentido, há um Projeto 

de Lei em tramitação na Câmara 

que trata justamente de obrigar as 

montadoras a colocarem pneu i-

dêntico ao de rodagem como so-

bressalente. 

     A proposição, feita em 2015 

pelo Dep. Federal Pompeo de 

Mattos (PDT-RS), prevê multa de 

10% do valor total do veículo ao 

fornecedor que descumprir a Lei. 

N 

 

 
 

     Norminha 
 

     MANIFESTAÇÃO sobre a Por-

taria nº 1.293, de 28 de dezembro 

de 2017 

     1 - Como o sempre dito pelo 

então ministro do Trabalho, Ro-

naldo Nogueira, esta pasta segue 

firme no objetivo de aprimorar a 

norma que regula a fiscalização 

do trabalho escravo no país. 

     2 - Após ouvir o conjunto da 

sociedade, em especial a Secre-

taria de Inspeção do Trabalho, a 

Ordem dos Advogados do Brasil, 

o Ministério Público Federal e o 

Ministério Público do Trabalho, 

assim como a presidência da Re-

pública, o então ministro Ronaldo 

Nogueira determinou a publica-

ção da nova norma. 

     3 – O novo texto também levou 

em conta considerações da mi-

nistra Rosa Weber no despacho 

em que concedeu liminarmente o 

pedido de suspensão da antiga 

portaria. 

     4 – A nova norma não apenas 

manteve conceitos importantes da 

última portaria, entre eles a ne-

cessidade de acompanhamento 

da autoridade policial nas opera-

ções de combate ao trabalho es-

cravo, como potencializou a se-

gurança jurídica ao deixar mais 

claras as situações que tipificam a 

ocorrência de trabalho análogo à 

escravidão. A Secretaria de Inspe-

ção do Trabalho já está providen-

ciando uma instrução normativa 

para regulamentar a matéria e ori-

entar os auditores-fiscais do Tra-

balho na fiscalização. 

     5 – Sobre o assunto, o ex-mi-

nistro do Trabalho, Ronaldo No-

gueira, assim se manifestou: 

     “Foi um debate duro, como 

são os bons debates. Aliás, a qua- 

lidade e a intensidade do debate 

público acerca das normas que 

regulam a fiscalização sobre o tra-

balho escravo apenas demons-

tram a maturidade da imprensa e 

da sociedade brasileira como um 

todo. Ouvimos, ouvimos, ouvi-

mos muito. Especialistas, institui-

ções, ativistas. E chegamos às 

conclusões que estão no novo 

texto. Proteger o trabalhador bra-

sileiro sempre foi e sempre será o 

maior objetivo do Ministério do 

Trabalho. Contudo, em uma visão 

cooperativa de sociedade, empre-

gadores e trabalhadores devem 

andar de mãos dadas. A seguran-

ça jurídica tem que dar tranqui-

lidade para empreendedor empre-

gar e investir, e proteção ao traba-

lhador na relação de trabalho. Há 

de haver, portanto, bom senso, 

tanto na confecção das normas, 

quanto na sua aplicação. Bom 

senso, ponderação, proteção e 

segurança jurídica. Esses foram 

os valores que nos nortearam na 

confecção da nova norma. Tenho 

tentado marcar minha vida pela 

coerência. Assim como sempre 

preguei que quem disputa elei-

ções não deve permanecer em 

cargo no Executivo em ano eleito-

ral, tendo inclusive escrito isso 

em livro de minha autoria, motivo 

da minha desincompatibilização 

no dia de hoje, sempre disse que 

buscaríamos com afinco o apri-

moramento das normas sobre o 

trabalho escravo. Tal como o pro-

metido, entregamos hoje para a 

sociedade brasileira uma nova 

portaria, aprimorada e fruto do 

consenso social, assim como foi 

o projeto de lei da modernização 

trabalhista. A sociedade brasileira 

cobra de seus políticos três atri-

butos: coerência, probidade e efi-

ciência. Tenho o sentimento de 

dever cumprido. Combati o bom 

combate, cumpri a carreira, guar-

dei a fé. Que Deus abençoe o Bra-

sil.” N Assessoria Imprensa Mte 

 

 

 

 

     Norminha 
     AS INOVAÇÕES tecnológicas 

atingem todas as esferas de nos-

sas vidas, e isso inclui os siste-

mas utilizados em nossos veícu-

los. 

     Um tema que traz muitas dúvi-

das aos condutores quando o as-

sunto é esse é o uso dos pneus a-

dequados e do estepe. 

     O responsável por regulamen-

tar as normas a serem seguidas 

pelos fabricantes e montadoras 

quanto a isso é o Conselho Na-

cional de Trânsito (CONTRAN), 

que o faz por meio de suas reso-

luções. 

     Neste artigo, falarei sobre as 

resoluções do CONTRAN que de-

terminam normas para utilização 

de pneus reservas e explicarei o 

porquê de nem sempre ser obri-

gatório possuir estepe. 

     Quer saber mais? Vamos às 

próximas seções! 

     Sistemas de rodagem 

     O sistema de rodagem de um 

veículo é composto pelos pneus, 

rodas e válvulas de segurança. No 

entanto, seus componentes nem 

sempre possuem as mesmas ca-

racterísticas e composições. 

     É possível, por exemplo, que 

um pneu possa continuar circu-

lando por um percurso relativa-

mente longo após sofrer avarias, 

como furos. Isso porque os tipos 

de pneu são variados e estão cada 

vez mais modernos. 

     Para explicar melhor sobre o 

que estou lhe falando, utilizarei as 

resoluções do CONTRAN nº 14/ 

1998, nº 259/07 e nº 540/2015. 

     Elas determinam, respectiva-

mente, os itens obrigatórios para 

os veículos, os não obrigatórios e 

os requisitos a serem seguidos 

pelo conjunto de pneu e roda so-

bressalente, mais conhecido co-

mo estepe. 

     Conjunto sobressalente x Sis-

tema alternativo 

     A obrigatoriedade ou não do 

estepe se dá justamente pelo fato 

de ser possível o veículo possuir 

um sistema diferente deste para 

sanar problemas em caso de ava-

ria nos pneus. 

     O conjunto sobressalente, co-

mo você já sabe, possui roda e 

pneu, além de macaco e chave de 

roda. 

     Há, no entanto, sistemas alter-

nativos que não dependem desse 

conjunto para que o carro possa 

continuar trafegando. Eles são os 

pneus que podem circular “sem 

ar” ou “sem pressão”. 

     Eles possuem selantes que fi-

cam dentro do pneu e preenchem 

 

 

os buracos imediatamente após 

serem abertos, dispositivos para 

insuflar o pneu novamente ou 

mesmo estrutura que permite 

continuar trafegando sem que a 

roda encoste no chão e estrague. 

     No caso de automóveis que 

utilizam sistemas alternativos, o 

condutor que não tiver estepe não 

poderá ser enquadrado na infra-

ção do art. 230, X do Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB). 

     A infração é grave, prevê multa 

de R$ 195,23 e retenção do veí-

culo para regularização, além de 

5 pontos na CNH (Carteira Na-

cional de Habilitação) do condu-

tor que circular sem algum dos 

equipamentos obrigatórios. 
 

 

     Se você foi multado de manei-

ra indevida por esse motivo, sai-

ba que você pode recorrer da in-

fração e cancelar as penalidades. 

     Resolução CONTRAN nº 14, 

de 1998 

     A resolução CONTRAN nº 14/ 

98 é o documento que estabelece 

os equipamentos obrigatórios 

pa-ra os veículos e quais deles 

não o são. 

     Mesmo que sempre se diga 

que o estepe é um item obriga-

tório em qualquer circunstância, 

essa informação está equivocada, 

uma vez que essa legislação des-

creve os casos em que ele não se-

rá necessário. 

     De acordo com o art. 2º, V, 

pneu e roda sobressalente, assim 

como macaco e chave de roda, 

não serão obrigatórios em 4 ca-

sos: 

     1. Nos veículos cujos pneus 

possam trafegar sem ar (pneu 

Run Flat) ou possuam dispositivo 

automático de enchimento emer-

gencial, também conhecido como 

reparador. 

     2. Nos ônibus e microônibus 

que realizam transporte urbano 

de passageiros. 

     3. Nos caminhões de trans-

porte de lixo e de concreto. 

     4. Nos veículos blindados u-

sados para transportar valores 

(carros-fortes). 

     A isso, a Resolução CON-

TRAN nº 259/07 adicionou, ain-

da, uma 5ª previsão: 

     5. A dispensa dos equipamen- 

 

tos, no caso de automóveis, cami-

onetas, caminhonetes e utilitários 

com até 3,5t de peso bruto total, 

só será possível mediante reque-

rimento específico de fabricante 

ou importador, se comprovada 

que característica faz parte do pro-

jeto do veículo e da presença de 

sistema alternativo a eles. 

     Resolução CONTRAN nº 540, 

de 2015 

     A resolução CONTRAN nº 540/ 

15 regulamenta os requisitos para 

o conjunto roda e pneu sobres-

salente e sistemas alternativos de 

veículos das categorias M1 e N1. 

     Ou seja, ela determina as ca-

racterísticas obrigatórias dos es-

tepes e dos demais sistemas utili-

zados quando o pneu do veículo 

sofre avaria e perda de pressão. 

     As categorias M1 e N1 se refe-

rem, respectivamente, a veículos 

de passeio com capacidade de 

transportar até 8 pessoas e àque-

les para transporte de carga com 

peso bruto total máximo de 3,5t. 

     Embora ela tenha entrado em 

vigor ainda em 2015, ano de sua 

publicação, as alterações só pas-

saram a ser exigidas em 1º de já-

neiro deste ano de 2017. 

     Previsões da resolução nº 540/ 

15 

     Primeiramente, a resolução 

estabelece condições gerais des-

ses equipamentos e especifica o 

alvo de suas determinações nos 

artigos 1º a 13. 

     Depois, ela traz os requisitos a 

serem seguidos pelo conjunto p-

neu e roda sobressalente e pelos 

sistemas alternativos no Anexo I. 

     A primeira determinação exis-

tente, no art. 3º, é que o diâmetro 

externo do conjunto roda e pneu 

sobressalente deve ser o mesmo 

das rodas e pneus em uso. 

     Entretanto, há uma ressalva no 

parágrafo único do mesmo artigo, 

que diz que a diferença de diâ-

metro pode existir desde que isso 

não afete a segurança do veículo, 

seu equilíbrio, tração, capacidade 

de carga e velocidade. 

     Devido a isso, os artigos 5º e 

7º atribuem, às montadoras, as ta-

refas de estipular velocidade má-

xima a ser atingida com o conjun-

to temporário sem comprometer a 

segurança do veículo e fornecer 

as informações e restrições de 

funcionamento do conjunto ou 

sistema alternativo presente no 

veículo. 

     Em seu art. 6º, estabelece que 

o conjunto extra poderá ser usado 

até que a profundidade dos sulcos 

da banda de rodagem (parte do 

pneu que entra em contato direto 

com o solo) tenha 1,6mm. Após, 

será necessária troca. 

     Todos os conjuntos devem a-

tender às exigências do INMETRO 

(Instituto Nacional de Metrologia, 

 

Neste artigo, falarei sobre as resoluções do CONTRAN que determinam 

normas para utilização de pneus reservas e explicarei o porquê de nem 

sempre ser obrigatório possuir estepe. Doutor Multas 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
http://www.equipeni.com.br/
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     A nutricionista Eliane Arena 

explica que o cálculo do índice de 

massa corporal, por si só, não diz 

muita coisa. Para saber se uma 

pessoa pode desenvolver doen-

ças como diabetes e triglicérides, 

por exemplo, é preciso levar em 

conta vários outros exames. 

     “Porque você pode ter uma 

pessoa obesa com a gordura bem 

distribuída, com colesterol e tri-

gliceres perfeito e uma pessoa 

magra que tenha colesterol alto”, 

explica. 

(Foto: TV TEM/Reprodução/ Arquivo) 

 

Mariana Justulin foi reprovada 

na perícia médica de concurso 

público de Bariri, mas conseguiu 

assumir o cargo após decisão da 

Justiça 

     FAVORÁVEL: Recentemente, o 

caso da professora Mariana Jus-

tulin teve uma decisão favorável. 

um juiz considerou que a obesi-

dade não iria interferir no trabalho 

dela, em sala de aula. 

     Quando participou de um con-

curso público para o cargo de 

professora na rede estadual, em 

Bariri, Mariana também foi repro-

vada na perícia médica porque 

seu IMC ficou acima dos 40. 

     O critério não estava especi-

ficado no edital. O texto dizia ape-

nas que a pessoa precisava estar 

em boas condições de saúde. N 

G1 Bauru/Marília 

 

Entenda o 

pagamento de 

encargos do 13º 

das domésticas 

na guia de janeiro 

Prazo de vencimento termina 

na sexta-feira e sistema ficará 

fora do ar para manutenção. 

     Norminha 
     OS empregadores domésticos 

devem ficar atentos ao vencimen-

to das guias do Documento de 

Arrecadação do eSocial (DAE) re-

ferente às competências do mês 

de dezembro e 13º salário que, 

este mês, ocorrerá nesta sexta-

feira, dia 5 de janeiro. O venci-

mento geralmente ocorre no dia 7 

de cada mês, mas é antecipado 

quando a data está fora de um dia 

útil. 

     Nesta guia, o empregador de-

ve emitir o documento que consta 

o INSS referente ao 13º salário. A-

lém disso, sobre a parcela do 13º 

salário incidem alguns encargos, 

e os referentes a segunda parcela, 

serão apurados na guia DAE de 

dezembro, com o vencimento 

neste dia 5. 

     Sistema fora do ar 

     De acordo com a Receita Fe-

deral, o sistema ficará indisponí-

vel a partir do dia 6, com previsão 

de retorno no dia 8. Nesse perío-

do, haverá manutenção para oti-

mização do sistema, que trará di-

versas funcionalidades de nave-

gação, com tela mais limpa, ata-

lhos e uma linha do tempo para 

acessar as folhas de pagamento. 

O fisco recomenda que os usuá-

rios façam quaisquer ajustes ou 

resolvam pendências até o dia 5. 

N 

 
 

A empresa extraviou minha 

carteira de trabalho, o que fazer? 

mada que, por sua vez, não fez 

provas de tê-lo devolvido ao titu-

lar. 

     (...) 

     Desta feita, determino à 1ª Re-

clamada que proceda à restituição 

da CTPS do Reclamante, cons-

tando saída em 28.12.2016, no 

prazo de 05 dias, depois de inti-

mada quanto ao trânsito em julga-

do da sentença, após os quais fa-

culto ao Reclamante a apresenta-

ção de 2ª via do documento, para 

que a 1ª Reclamada, no prazo de 

05 dias subsequentes à sua inti-

mação, proceda à anotação de to-

dos os dados do contrato. Haven-

do omissão da Reclamada, a Se-

cretaria da Vara fica autorizada a 

fazer o registro (art. 39 da CLT). 

Pela presumida retenção indevida 

da CPTS, documento hábil a com-

provar as experiências profissio-

nais do Reclamante, o que consti-

tui ato ilícito, capaz de dificultar a 

reinserção do obreiro no mercado 

de trabalho e, com isso, compro-

meter seu sustento e sua dignida-

de, com fundamento no art. 5º, X, 

da CF, art. 186 e art. 927, do CC, 

nos princípios da dignidade da 

pessoa humana e do valor social 

do trabalho, considerando a ex-

tensão dos danos, o grau de culpa 

patronal, a condição socioeconô-

mica das partes e o caráter com-

pensatório, punitivo e pedagógico 

da reparação, fixo a indenização 

por danos morais em R$1.500,00, 

elevada a R$3.000,00, depois de 

expirado o prazo fixado acima pa-

ra a restituição do documento ao 

Reclamante. 

     (TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 3ª REGIÃO 2ª Vara 

do Trabalho de Uberlândia RT 

Sum 0010920-96.2017.5.03.00 

44) 

     Portanto, uma vez que a entre-

ga da CTPS ao empregador é im-

prescindível, este deve zelar pelo 

documento, evitando extravios ou 

anotações indevidas. Caso isso 

aconteça, poderá ser condenado a 

indenizar o empregado prejudica-

do. Salienta-se que, caso haja da-

nos materiais por conta do ex-

travio, a indenização também será 

devida.  N 
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     Norminha 
     DEPOIS de estudar cerca de 10 

horas por dia e conseguir a so-

nhada vaga no Tribunal de Justi-

ça, o peso impediu que o escri-

turário Wagner Oliveira Costa, 

morador de Ourinhos (SP), assu-

misse o cargo. 

     Os documentos comprovam 

que ele conquistou a vaga por 

mérito, mas o relatório da perícia 

médica apontou que ele não esta-

va apto a assumir o cargo porque 

o índice de massa corporal dele 

estava acima de 40. 

 

“Eu me sinto frustrado porque eu 

concorri limpo, com várias 

pessoas que fizeram Direito e eu 

passei limpo e não poder 

assumir por causa do IMC, para 

mim, é muita injustiça”, 

explica Wagner. 

     O IMC é uma medida interna-

cional que leva em conta o peso e 

a altura do indivíduo. Segundo os 

peritos do Tribunal de Justiça, o 

valor esperado pra uma pessoa 

ser considerada apta a trabalhar é 

entre 18 e 25. Mas, essa exigência 

não estava no edital. Wagner en-

trou com um processo na Justiça 

em 2014, e espera até hoje pelo 

resultado. 

(Foto: Reprodução/ TV TEM) 

 

Laudo mostra que o IMC de 

Wagner está acima dos 40 e o 

considerou não apto para 

assumir o cargo após aprovação 

no concurso 

     O assunto é polêmico porque 

mesmo entre os especialistas não 

existe um consenso. O cálculo do 

IMC nem sempre revela o estado  

Obesidade impede que aprovados em 

concursos públicos tomem posse 

de saúde da pessoa, e pode levar 

a diagnósticos errados de sobre-

peso ou desnutrição. 

     “Eu espero que eu possa tra-

balhar, ter aquilo que eu consegui 

competindo com outras pessoas, 

que eu conquistei por mereci-

mento, pelo meu esforço.” 

     Casos como esse, de pessoas 

que atingem a pontuação neces-

sária em concursos públicos mas 

são reprovadas nos testes físicos 

ou de aptidão, têm sido cada vez 

mais comuns. Mas, segundo o a-

dvogado Akira Kobayashi, tudo 

depende da função que vai ser e-

xercida. 

     Se o candidato conseguir 

comprovar que as atividades do 

dia a dia não serão prejudicadas 

por seu peso, tem grandes chan-

ces de ganhar a causa. “Um can-

didato obeso pode exercer a fun-

ção de professor, uma função ad-

ministrativa. O fator peso, IMC ou 

qualquer outro limitativa para a 

atividade física não está relacio-

nado com o fator intelectual a 

pessoa possa vir a desenvolver”, 

diz o advogado. 

     Questão sem consenso 

     O argumento, em geral, é de 

que a pessoa não pode assumir o 

cargo porque mesmo que não te-

nha nenhuma doença causada pe-

la obesidade agora, pode ser que 

no futuro desenvolva algum pro-

blema de saúde. 

 
 

Em Ourinhos, escriturário não conseguiu assumir cargo no Tribunal de 

Justiça por conta do Índice de Massa Corpórea. Em Bariri, professora 

conseguiu na Justiça o direito de trabalhar. 

     SABE-SE que a carteira de tra-

balho e previdência social (CTPS) 

é o documento hábil a comprovar 

as experiências profissionais dos 

trabalhadores registrados, e que 

sua entrega no futuro trabalho é 

essencial para constar os regis-

tros necessários, dentre eles, en-

trada e saída na empresa, função, 

salários, contribuições sindicais, 

dentre outros. 

     A partir do momento em que o 

empregado entrega sua CTPS ao 

futuro empregador, ele está confi-

ando que todas as anotações ne-

cessárias serão feitas e que, logo 

após estas anotações, sua CTPS 

será devolvida. 

     O prazo para que isso aconteça 

é de 48 (quarenta e oito) horas, 

conforme prevê o artigo 29 da 

CLT, vejamos: 

     Art. 29 - A Carteira de Trabalho 

e Previdência Social será obriga-

toriamente apresentada, contra re-

cibo, pelo trabalhador ao empre-

gador que o admitir, o qual terá o 

prazo de quarenta e oito horas pa-

ra nela anotar, especificamente, a 

data de admissão, a remuneração 

e as condições especiais, se hou-

ver, sendo facultada a adoção de 

sistema manual, mecânico ou ele-

trônico, conforme instruções a se-

rem expedidas pelo Ministério do 

Trabalho. 

     E o que fazer se o empregado 

entregar sua CTPS ao empregador 

e ela for extraviada? 

     Nesse caso, os tribunais veem 

entendendo que cabe indenização 

por danos morais.  

     Mas para que isso aconteça é 

necessário que o empregado pre-

judicado ajuíze uma Reclamação 

Trabalhista. 

     Recentemente a Juíza Helena 

Honda Rocha da 2ª Vara do Tra-

balho de Uberlândia condenou 

uma empresa a pagar ao empre-

gado uma indenização de R$ 1. 

500,00 (mil e quinhentos reais) 

pelo extravio de sua carteira. A-

crescentou ainda em sua decisão 

que, esse valor seria aumentado 

para R$ 3.000,00 (três mil reais) 

caso a carteira do reclamante não 

aparecesse dentre de 5 (cinco) 

dias após o trânsito em julgado da 

sentença, vejamos sua fundamen-

tação: 

     A inicial assevera a retenção da 

CTPS do Reclamante, pela 1ª Re-

clamada, desde 10.12.2016, re-

querendo a restituição, com a de-

vida baixa, além de imposição de 

multa e indenização por danos 

morais. A 1ª Reclamada nega es-

tar de posse da CTPS do Recla-

mante. Com a defesa, foi anexada 

cópia da CTPS do Reclamante (fls. 

115/117), o que comprova que o 

documento foi entregue à 1ª Recla 

Alagoas fecha o 

mês de novembro 

com saldo positivo 

     Norminha 
     ALAGOAS fechou o mês de 

novembro com saldo positivo de 

1.468 empregos, segundo dados 

do Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados (Caged) divul-

gados na quarta-feira (27/12) pe-

lo Ministério do Trabalho. 

     O saldo positivo foi gerado pe-

la diferença entre 8.154 contrata-

ções e 6.686 demissões, repre-

sentando um crescimento de 0, 

42% em relação ao mês de ou-

tubro. O resultado foi motivado 

pela expansão do Comércio (+ 

855 postos), Indústria de Trans-

formação (+702 postos) e Ser-

viços (+ 238 postos). N 

Pernambuco 

registra saldo 

positivo de 

trabalho com 

carteira assinada 

em novembro 

Foram gerados 259 postos de 

trabalho no estado, um 

crescimento de 0,02% em 

relação a outubro 

 

     Norminha 
     PERNAMBUCO fechou o mês 

de novembro com saldo positivo 

de 259 empregos, segundo dados 

do Cadastro Geral de Emprega-

dos e Desempregados (Caged) 

divulgados na quarta-feira (27/ 

12) pelo Ministério do Trabalho. 

     O estado foi responsável por 

30.329 contratações com carteira 

assinada e 30.070 demissões, 

uma alta de 0,02% em relação ao 

mês de outubro. Esse resultado 

foi estimulado pelo Comércio (+ 

3.131 postos), Indústria de 

Transformação (+ 317) e Serviços 

(+ 130). N 

http://www.norminha.net.br/
https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/obesidade-impede-que-aprovados-em-concursos-publicos-tomem-posse.ghtml
http://www.leidyanealvarenga.adv.br/
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     Norminha 

     AO LONGO dos anos, novas 

profissões aparecem enquanto 

outras passam a declinar gradati-

vamente. Isto acontece por diver-

sos motivos: evolução da tecno-

logia, mudança de comportamen-

to da sociedade, novas necessi-

dades ambientais e corporativas, 

alterações de processos, crises e-

conômicas, entre outros. Alguns 

estudos apontam que, até 2025, 

um em cada três postos de traba-

lho será substituído por tecnolo-

gia inteligente. 

     Para ajudar nesta reflexão, lis-

to algumas profissões que estão 

surgindo em função de evoluções 

tecnológicas e que tem um grande 

potencial para o futuro. 

     Analistas de Machine Learning 

     Cada vez mais, alguns proces-

sos executados por humanos são 

substituídos por máquinas e/ou 

automatizações. Por isso, é extre-

mamente importante que as má- 

 

 

quinas e os sistemas sejam inte-

ligentes e possuam a capacidade 

de aprender a partir das intera-

ções. Para que isso seja possível, 

o Machine Learning propõe o de-

senvolvimento de algorítmos que, 

a partir de cálculos anteriores, to-

me decisões e gere resultados a-

nalíticos confiáveis. Analistas de 

Machine Learning precisam ter 

experiência com desenvolvimen-

to, banco de dados e capacidade 

de encontrar padrões em grandes 

massas de dados. 

     Especialista em automação re-

sidencial 

     Atualmente, novos hábitos co-

tidianos já estão inseridos nas fa-

mílias: SmartTV, smartphones, 

máquinas de lavar inteligentes, 

sistemas que integram os apare- 
lhos eletrodomésticos da casa, a-

plicativos, tablets, notebooks e 

por aí vai. Se, no passado, a auto-

mação dos processos era algo 

exclusivo  de  empresas,  o futuro 

 

 

Sócios fundadores no final da tarde (Foto: Priscilla Nery) 

 

Sócios fundadores no final da manhã (Foto: Priscilla Nery) 

 

promete as mesmas necessidades 

nas casas. Muitas pessoas, em-

bora usem computadores e inter-

net diariamente, não são digital-

mente "capacitadas", precisando 

do auxílio de profissionais especí-

ficos para este fim. 

     Especialista em clouding 

     Cada vez mais, as empresas 

estão optando pelas soluções em 

Cloud. Além de permitirem uma 

alta disponibilidade dos dados e 

das aplicações, o clouding (solu-

ção na nuvem) não requer gran-

des investimentos em infraestru-

tura, tampouco a necessidade de 

um espaço físico para tal. Embora 

muito discutido, o clouding ainda 

é algo inovador no mercado de TI 

e, por isso, carece de profissio-

nais especializados na solução e 

que possam orientar as empresas 

de forma adequada sobre as van-

tagens, desvantagens e requisitos 

para sua implantação. 

     Desenvolvedores full-stack 

     Esta profissão do futuro é con-

sequência das necessidades cor-

porativas em tempos de crise, que 

precisam "fazer mais, com me-

nos". Antigamente, os desenvol-

vedores eram categorizados em 

back-end e front-end, ou seja: o 

desenvolvedor back-end trabalha 

na parte "interna" dos sistemas, 

programando os códigos-fonte e 

precisa ter conhecimentos de no- 

Fundação da Abrastt conta com a participação de 

servidores da Fundacentro 

curi, Cleiton Faria Lima, Cristiane 

Reimberg, Diego Oliveira, Eduar-

do Algranti, Jorge Pontes e Sonia 

Bombardi. Também são sócios 

fundadores outros profissionais 

da instituição: Cristiane Paim, 

Cristiane Queiroz, Juliana Olivei-

ra, Marco Bussacos, Myrian Mat-

suo, Ricardo Lorenzi e Washin-

gton dos Santos. 

     Aqueles que se associarem 

nos 30 dias seguintes da cerimô-

nia serão considerados sócios 

fundadores. Até 27 de dezembro, 

a lista já trazia 200 filiados. Os no-

mes podem ser consultados no 

Facebook da Abrastt ou no site da 

associação. Para se filiar, entre 

em contato com a Abrastt. N 

 

vas ferramentas de desenvolvi-

mento e principalmente banco de 

dados; o desenvolvedor front-end 

trabalha na parte visual dos sis-

temas, pensando na interação 

deste com as pessoas que o usa-

rão, com foco na usabilidade, er-

gonomia e experiência do usuá-

rio. O futuro promete valorizar 

profissionais que trabalhem nas 

duas frentes, chamados de full-

stack, numa atuação mais genera-

lista e menos especialista. 

     Cientista de dados 

     A internet trouxe a era dos da-

dos e as empresas e governos 

precisam lidar com o processa-

mento de um volume gigantesco 

de informações. Este processa-

mento envolve análise, cruzamen-

to, filtro, aprofundamento e análi-

se crítica, para que decisões pos-

sam ser tomadas de forma ágil e 

eficaz. Neste novo contexto, sur-

giu a figura do Cientista de Da-

dos, que tem o objetivo de permi-

tir que todo este processo acon-

teça. Provavelmente, estes profis-

sionais deverão ser bem remune-

rados, pois, muitas vezes, estarão 

lidando com dados sigilosos de 

clientes e empresas. 

     Por isso, os profissionais pre-

cisam estar sempre atentos às 

tendências e novidades do merca-

do, de forma que possam se ca-

pacitar e aprimorar. N Fonte UOL 

 

Debate no período da tarde (Foto: Cristiane Reimberg) 

Novos contratos com redes de 

cooperação vão beneficiar 

mais de 20 mil pessoas 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As profissões do futuro na área de Tecnologia 
 

 
 

 

Ceará é o estado 

nordestino que 

mais gerou 

empregos 

formais em 

novembro 

Foram criados 2.861 postos de 

trabalho, um acréscimo de 0,25% 

em relação a outubro 

 

     Norminha 
     O CEARÁ fechou o mês de no-

vembro com saldo positivo de 2. 

861 empregos, segundo dados do 

Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged), divul-

gados na quarta-feira (27/12) pe-

lo Ministério do Trabalho. Foi o 

primeiro estado nordestino em 

geração de empregos e o quarto 

do país. 

     O saldo positivo foi gerado pe-

la diferença entre 30.435 contra-

tações e 27.574 demissões, re-

presentando um crescimento de 

0,25% em relação ao mês de ou-

tubro. O resultado foi motivado 

pela expansão do Comércio (+ 3. 

061 postos) e Serviços (+1.135 

postos). N 

Amazonas está 

entre os estados 

que mais geraram 

empregos em 

novembro 

Estado ocupa 9ª posição no 

ranking que analisa o saldo de 

novas vagas no Brasil 

 

     Norminha 
     O AMAZONAS fechou o mês 

de novembro com saldo positivo 

de 395 empregos, segundo da-

dos do Cadastro Geral de Empre-

gados e Desempregados (Ca-

ged), divulgados na quarta-feira 

(27) pelo Ministério do Trabalho. 

No ranking, o estado é o 9º do 

Brasil entre os que apresentaram 

geração de novos postos de tra-

balho. Na Região Norte, ocupa o 

2º lugar, ficando atrás apenas do 

Pará. 

     O saldo positivo foi gerado 

pela diferença entre 9.533 contra-

tações e 9.138 demissões, repre-

sentando um crescimento de 0, 

10% em relação ao mês de ou-

tubro. O resultado foi motivado 

pela expansão do Comércio (+ 

1.584 postos). 

N 

 

     Norminha 
     O MINISTRO do Trabalho, Ro-

naldo Nogueira, assinou na quin-

ta-feira (28/12) 14 contratos com 

redes de cooperação solidária. As 

entidades servirão de apoio à or-

ganização e manutenção de em-

preendimentos solidários de todo 

o país. Os contratos vão benefi-

ciar 24.367 pessoas de 884 em-

preendimentos. 

     As parcerias foram firmadas 

por meio de termos de fomento e 

custaram R$ 7,5 milhões. Mais 

recursos serão aplicados até 

2019, que finalizará com um in-

vestimento de R$ 33 milhões nes-

sa área. O ministro destacou a im-

portância dessas assinaturas que 

foram feitas mesmo em um cená-

rio de contingenciamento de gas-

tos. “Mantivemos os convênios 

que estavam em execução, e de-

cidimos investir, pois sabemos 

que disso dependem milhares de 

pessoas que vivem da economia 

solidária”, afirmou. 

      

O subsecretário de Economia 

Solidária do Ministério do Traba-

lho, Natalino Oldakoski, destacou 

a importância das entidades par-

ceiras para a execução das polí-

ticas públicas de economia soli-

dária. “As entidades contempla-

das darão continuidade a essa po-

lítica relevante, que faz parte da 

proposta do Ministério do Traba-

lho, que tem se preocupado com 

todas as ações que envolvam tra-

balho, renda e emprego”, desta-

cou o secretário. 

     Para um dos contemplados, o 

representante da Agência de De-

senvolvimento Solidário (ADS), 

Almir Alves, esses instrumentos 

surgem em um momento muito 

importante: “É um momento que, 

na verdade, significa um postu-

lado de continuidade da política 

pública de economia solidária. A-

gora é avançar e essa equipe tem 

muita vontade de fazer avançar.” 

N 
Ministério do Trabalho 

Andréa Zeilmann 

balhador e da Trabalhadora e a va-

lorização das ações de vigilância e 

cuidado integral da saúde dos tra-

balhadores no âmbito do Sistema 

Único de Saúde – SUS. 

     Mais de 50 membros partici-

param da assembleia, em que se 

realizou a eleição da primeira dire-

toria e do conselho fiscal da enti-

dade. Zuher Handar foi eleito pre-

sidente, e René Mendes, diretor 

científico. Confira o nome de to-

dos os eleitos. Na ocasião, os par-

ticipantes discutiram o papel da 

nova associação e formas de atua-

ção. 

     O evento contou com a parti-

cipação de diversos profissionais 

da Fundacentro, como Arline Ar- 

A missão da nova associação é a 

defesa da saúde e da vida dos 

trabalhadores e das 

trabalhadoras enquanto direitos 

humanos e sociais fundamentais 
 

Por ACS/ Cristiane Reimberg 

     Norminha 
     “OS TRABALHADORES estão 

vivendo momentos de grandes di-

ficuldades. Temos que achar uma 

saída, buscar o saber dos traba-

lhadores, buscar ouvi-los”, afirma 

o médico do trabalho, Zuher Han-

dar. “Precisamos formar quadros 

de profissionais para atuar na á-

rea”, completa o médico pneumo-

logista da Fundacentro, Eduardo 

Algranti. “Temos que ter uma a-

genda propositiva”, defende o au-

ditor fiscal aposentado, Danilo 

Costa. 

     Essas frases fizeram parte da 

assembleia de fundação da Asso- 

ciação Brasileira de Saúde do Tra 

balhador e da Trabalhadora - 

Abrastt, realizada em 12 de de-

zembro, na Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São 

Paulo - USP, na capital paulista. 

A Abrasst, associação civil sem 

fins econômicos ou lucrativos, 

“tem como missão a defesa da 

saúde e a vida dos trabalhadores 

e das trabalhadoras, enquanto di-

reitos humanos e sociais funda-

mentais do indivíduo”. 

     Entre seus objetivos, estão a 

promoção do trabalho como pre-

servação da dignidade humana, o 

combate da prática da saúde co-

mo mercadoria e a promoção do 

cuidado integral da saúde dos 

trabalhadores. Também defende 

o compartilhamento do conheci- 
mento em saúde do trabalhador, a 

Política Nacional de Saúde do Tra 

 

Investimento é de R$ 7,5 milhões 

 
 

Ao longo dos anos, novas profissões aparecem enquanto outras 

passam a declinar gradativamente 

http://www.norminha.net.br/
https://www.facebook.com/groups/171951373283078/permalink/331055160706031/
https://abrastt.wixsite.com/abrasttoficial/sobre
https://abrastt.wixsite.com/abrasttoficial/sobre
https://abrastt.wixsite.com/abrasttoficial/contato
https://abrastt.wixsite.com/abrasttoficial/contato
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2003938796530169&set=gm.326580384486842&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2003938796530169&set=gm.326580384486842&type=3&theater&ifg=1
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Fundacentro atua para disseminar segurança 

química em laboratórios 

Santa Catarina é o 

estado com 

segunda maior 

geração de 

empregos em 

novembro 

Foram criadas 4.995 vagas de 

trabalho no estado 

     Norminha 
     SANTA Catarina aparece em 

segundo lugar no ranking dos es-

tados que mais criaram vagas de 

empregos formais em novembro. 

O estado teve saldo positivo de 

4.995 empregos, segundo dados 

do Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados (Caged) divul-

gados na quarta-feira (27/12) pe-

lo Ministério do Trabalho. 

     O saldo positivo foi gerado pe-

la diferença entre 73.038 contra-

tações e 68.043 demissões, re-

presentando um crescimento de 

0,25% em relação ao mês de ou-

tubro. O resultado foi motivado 

pela expansão do Comércio (+5. 

090 postos), Serviços (+1.592 

postos) e Agropecuária (+908 

postos). N 

 

Rio Grande do Sul 

é o estado que 

mais criou vagas 

de emprego no 

país em novembro 

O saldo positivo foi de 8.753 

postos, um crescimento de 

0,35% em relação a outubro 

     Norminha 
     O RIO Grande do Sul liderou a 

criação de empregos formais en-

tre os estados brasileiros em no-

vembro. No mês, o estado teve 

saldo positivo de 8.753 empre-

gos, segundo dados do Cadastro 

Geral de Empregados e Desem-

pregados (Caged), divulgados na 

quarta-feira (27/12) pelo Ministé-

rio do Trabalho. 

     O saldo positivo foi gerado pe-

la diferença entre 86.723 contra-

tações e 77.970 demissões, re-

presentando um crescimento de 

0,35% em relação ao mês de ou-

tubro. O resultado foi motivado 

pela expansão do Comércio (+4. 

567 postos), Agropecuária (+3. 

973) e Serviços (+2.031). 

N 

Seminário Internacional em 

Santos (SP): 

“Trabalho e 

Sindicalismo nos 

Portos em 

Tempos de 

Crise” 

     Norminha 
     SERÁ nos dias 28, 29, 30 e 31 

de março de 2018 no Auditório do 

Sindipetro – LP que fica na Aveni-

da Conselheiro Nébias, 248 – Pa-

quetá, Santos (SP). 

     Informações: 

     (13) 3229-0245, Ramal 3845 

(UNIFESP); (13) 3224-5156 

(Fundacentro/Santos) e-mail: 

fatima.queiroz@unifesp.br ou 

erbs@fundacentro.gov.br 

     Inscrições a partir de 19 de já-

neiro de 2018 no site da Funda-

centro. 

     Abertura será no dia 28/03 às 

19 horas com palestra sobre os 

direitos ao trabalho/precarização 

na atual realidade mundial e a lu-

ta/resistência dos trabalhadores. 

Momento de Encontro com disco-

tecagem da radiosilva.org da UNI 

FESP (Prof. Dr. Stefanis Caiaffo - 

DJ Caiaffo) discotecagem promo-

vida pelo Programa Vozes do 

Caís. N 

 

 

Sergipe contrata 

mais do que 

demite em 

novembro 
 

 
 

Mês fechou com saldo positivo 

de 44 empregos formais 
 

     Norminha 
     SERGIPE fechou o mês de no-

vembro com saldo positivo de 44 

empregos formais, segundo da-

dos do Cadastro Geral de Empre-

gados e Desempregados (Caged) 

divulgados nesta quarta-feira (27) 

pelo Ministério do Trabalho. 

     O estado contratou 6.700 tra-

balhadores e demitiu 6.656, um 

aumento de 0,02% na oferta de 

empregos em relação ao mês de 

outubro. O bom resultado foi mo-

tivado pela expansão do Comér-

cio (+ 698 postos), Serviços In-

dustriais de Utilidade Pública (+ 

37 postos) e Agropecuária (+ 9 

postos). 

     Desempenho regional – No 

recorte geográfico, as regiões Sul 

e Nordeste apresentaram cresci-

mento do nível de emprego em 

novembro. O Sul novamente foi 

destaque, com 15.181 postos de 

trabalho, com saldo positivo de 

0,21% e o Nordeste com 3.758 

vagas (+0,06%). As demais re-

giões registraram saldo negativo 

de vagas Sudeste, com -16. 

421postos, o que corresponde a -

0,08%; Centro Oeste, com -14. 

412 postos (-0,45%); e Norte, 

com -398 postos (-0,02%). 
 

 
 

     Dados nacionais – O Brasil re-

gistrou resultado negativo de em-

pregos em novembro, com uma 

redução de 12.292 vagas, o equi-

valente à variação negativa de 0, 

03% em relação ao estoque do 

mês anterior. Segundo o Caged, 

foram registradas 1.111.798 ad-

missões e 1.124.090 demissões 

no mês passado. 

     “Esse saldo negativo não sig-

nifica uma interrupção do pro-

cesso de retomada do crescimen-

to econômico do país”, destaca o 

ministro do Trabalho, Ronaldo 

Nogueira. 

     O saldo negativo de novembro 

é o menor para o mês nos últimos 

dois anos. Em novembro de 2015 

e em novembro de 2016 foram re-

gistrados, respectivamente, sal-

dos de -130.629 e -116.747. 

     O ministro Ronaldo Nogueira, 

lembra que com a modernização 

da legislação trabalhista, o Brasil 

tem potencial para gerar dois 

milhões de novas vagas nos pró-

ximos dois anos. 

N 
Ministério do Trabalho 

Assessoria de Imprensa 

 

MEU PROJETO DE VIDA É... 

vida é o que a torna interessan-

tíssima. No entanto, dê um jeito 

de planificar o que sonha hoje. 

Veja um exemplo de metas: 

     • Diminuir a agenda de traba-

lho; 

     • Passar mais tempo em fa-

mília; 

     • Fazer mais atividade física; 

     • Começar ou recomeçar a te-

rapia; 

     • Dar aulas em faculdades; 

     • Pintar uma parede; 

     • Trocar de carro. 

     Colocar suas metas no papel 

significa que você as está mate-

rializando. Tendo-as em foco, fica 

muito mais fácil de realizá-las, 

pois você não fugirá de seus ob-

jetivos. 

     Faça de tudo para cumprir 

suas metas. Porém, caso não con-

siga realizar algum item, reformu-

le-o. Mas não desista! Procure 

manter seus objetivos de vida em 

um local visível, para que você 

sempre possa tê-los em mente, 

focar suas atividades e não desa-

nimar. Um bom lugar é acima de 

sua mesa no escritório, ou na por-

ta do seu armário. Anotou? Um a-

braço e feliz 2018! 

 

Escola do Trabalhador já tem 

21 cursos e 173 mil inscritos 
Cursos são oferecidos gratuitamente pela internet em todo o Brasil 

atributo da plataforma: “não há 

pré-requisito. Também não existe 

exigência de escolaridade míni-

ma”. 

     Os cursos foram elaborados 

pela Universidade de Brasília (Un 

B). Ao final de cada curso, os par-

ticipantes precisam passar por 

uma avaliação para receber o cer-

tificado de conclusão, que tam-

bém é emitido pela instituição. 

     Os conteúdos são compostos 

de textos, vídeos e jogos. A lin-

guagem é simples e a navegação 

no site, intuitiva para que seja a-

cessível a todos os trabalhadores. 

Cada curso dura aproximadamen-

te 40 horas, tempo estimado co-

mo necessário para o trabalhador 

cumprir todas as tarefas. Mas os 

inscritos podem ficar tranquilos, 

pois o conteúdo fica disponível 

por dois meses, para que eles 

consigam concluir todos os mó-

dulos com calma. 

     Como se inscrever: 

     As inscrições podem ser feitas 

no site da Escola do Trabalhador: 

http://escola.trabalho.gov.br/ 

N 

Por Wesley Fernandes sob super-

visão de Cristiane Reimberg 

     Norminha 
     O PESQUISADOR Walter Pe-

dreira, que possui mestrado e 

doutorado na USP em Química A-

nalítica, foi convidado para minis-

trar palestras na área de seguran-

ça química em laboratórios. As a-

tividades foram realizadas na Uni-

versidade Federal do ABC – UF 

ABC, Universidade Estadual de 

São Paulo - Unesp e na Univer-

sidade de São Paulo - USP. A ati-

vidade faz parte do Plano de A-

poio Técnico-científico da Coor-

denação de Higiene do Trabalho 

da Fundacentro. 

     No dia 6 de Dezembro, o pes-

quisador ministrou palestra sobre 

os “Perigos e Riscos Inerentes a 

Manipulação de Produtos Quími-

cos em Laboratórios de Pesqui-

sa”, em que abordou aspectos es-

senciais às boas práticas de se-

gurança e saúde na manipulação 

de produtos químicos perigosos. 

O evento ocorreu na Unesp de A- 

 

No segundo semestre, pesquisador realizou palestras na UFABC, USP 

e Unesp 

nutricionistas, professores, quí-

micos e outros profissionais liga-

dos ao ensino e à pesquisa. 

     Já no início do segundo se-

mestre, a Universidade Federal do 

ABC reuniu pesquisadores e es-

pecialistas em laboratórios, que 

são usuários das Centrais Expe-

rimentais Multiusuários da UFA 

BC, para realizarem troca de ex-

periências, apresentação de re-

sultados científicos e debates so-

bre avaliação e melhoria na infra-

estrutura multiusuária de pesqui-

sa. 

     No dia 02 de Agosto, Walter 

Pedreira falou a respeito dos ris-

cos sobre agentes químicos em 

laboratórios. A palestra foi essen-

cial para que os alunos de inici-

ação científica e pós-graduandos 

que atuam em laboratórios sai-

bam onde buscar informações a-

dequadas e confiáveis com rela-

ção ao manejo seguro de produ-

tos químicos e seus efeitos adver-

sos em decorrência de manipula-

ções inadequadas. 

     “É fundamental discutir os re-

sultados das pesquisas, princi-

palmente, assuntos relacionados 

a própria segurança dos traba-

lhadores que atuam nos laborató-

rios para que estes tenham co-

nhecimento sobre os produtos 

químicos perigosos utilizados e 

saibam interpretar e aplicar infor-

mações transmitidas pela NR-7 e 

NR-9”, explica Walter. 

N 

 

     O ANO se finda e você já parou 

para pensar no que gostaria rea-

lizar nos próximos meses de 

2018. Ou ainda nos próximos a-

nos? Onde gostaria de morar? 

Constituiria família ou se conci-

liaria com a já existente? Como 

estaria a sua carreira? E as con-

quistas matérias? 

     Sempre considero com meus 

clientes, alunos e pacientes o 

quanto a vida é dinâmica e muitas 

vezes imprevisível. Entretanto, 

deixar tudo “por conta do acaso” 

pode não ser tão interessante as-

sim, especialmente se você se ar-

repender de não ter feito muitas 

coisas que queria. Por exemplo: 

se você quer ser médica, precisa 

fazer faculdade de Medicina. Isso 

leva no mínimo seis anos. Pode 

parecer um exemplo extremamen-

te óbvio, porém ele ilustra exata-

mente o que estou querendo con-

siderar aqui na coluna. É necessá-

rio um projeto de vida.  

     Colocar no papel nossos obje-

tivos/metas de vida faz com que 

eles se tornem mais sérios para 

nós mesmos e, com isso, nos es-

forcemos diariamente para que e-

les se tornem reais. Fica a dica. 

Caso não tenha ainda uma lista 

assim, faça-a. É simples: basta 

pegar um papel e caneta e escre-

ver suas metas a curto, médio e 

longo prazos. Mas permita-se 

melhorá-la e/ou alterá-la mais a-

diante até porque o dinamismo da   

     Norminha 
     A ESCOLA do Trabalhador, 

lançada em novembro de 2017 

pelo Ministério do Trabalho, já re-

gistra mais de 173 mil inscrições. 

A plataforma online oferece cur-

sos gratuitos e tem o objetivo de 

auxiliar na qualificação dos traba-

lhadores brasileiros ou dos candi-

datos a vagas de emprego. Para 

participar, basta ter acesso a um 

computador ou qualquer aparelho 

móvel que tenha conexão com in-

ternet. 

     O diretor de Políticas de Em-

pregabilidade da pasta, Higino 

Brito Vieira, explica que para che-

gar aos temas dos cursos foi feito 

um estudo para entender a neces-

sidade das empresas, além de a-

nalisar as dificuldades dos traba-

lhadores na hora de concorrer a 

uma vaga. “A aceitação da popu-

lação foi imediata e é confirmada 

pela procura. A Escola do Traba-

lhador, que inicialmente contava 

com 12 cursos, hoje tem 21”, co-

memora Vieira. O diretor acres-

centa que a facilidade para in-

gressar na qualificação é mais um  

raraquara/SP durante a Semana 

Interna de Prevenção do Acidente 

do Trabalho – Sipat. 

     A Fundacentro também parti-

cipou do XVI Simpósio de Bios-

segurança e Segurança Química e 

Biológica em Instituições de ensi-

no e pesquisa, realizado na Facul-

dade de Ciências Farmacêuticas 

da USP, no dia 01 de Dezembro. 

Walter foi responsável pela apre-

sentação da palestra “Riscos com 

agentes químicos em Laborató-

rios”. 

     O evento tinha como objetivo 

fornecer informações técnicas, 

trocar experiências e conhecer 

novos conceitos no campo da bi-

ossegurança e na destinação de 

resíduos químicos e biológicos 

perigosos. Seu público era com-

posto por biomédicos, biólogos, 

enfermeiros, engenheiros, farma-

cêuticos-bioquímicos, médicos,  

http://www.norminha.net.br/
http://escola.trabalho.gov.br/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
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     Norminha 
     Mais de dois milhões de brasi-

leiros poderão contar com a aber-

tura de novas vagas formais de 

trabalho em 2018. A estimativa é 

resultado de um estudo do Minis-

tério do Trabalho que levou em 

conta principalmente dois fatores: 

as projeções de crescimento eco-

nômico para o próximo ano e um 

cálculo baseado nas variações do 

PIB e do estoque de emprego du-

rante os últimos 15 anos. 

     Na avaliação do ministro do 

Trabalho, Ronaldo Nogueira, as 

reformas que estão sendo feitas 

no Brasil ajudaram a criar um ce-

nário de confiança do empresário 

para voltar a investir nas empre-

sas e a contratar trabalhadores. 

     “O mercado já anunciou inves-

timentos de R$ 15 bilhões para o 

ano que vem, o que acarretará em 

novos postos de trabalho. Isso é 

reflexo da segurança jurídica e fi-

delidade dos contratos que a nova 

lei trabalhista gera ao país. As re-

formas que estão sendo feitas, 

tanto a trabalhista quanto a da 

Previdência, são importantíssi-

mas e preparam o Brasil para as 

próximas gerações”, avalia o mi-

nistro. 

     O estudo do Ministério do Tra-

balho prevê dois cenários. O mais 

conservador, onde o crescimento 

do PIB projetado pelo Ministério 

da Fazenda seria de 3%, projeta 

uma geração de 1,8 milhão de 

postos de trabalho formal. No se-

gundo, mais otimista, o cresci-

mento do PIB seria de 3,5% e o 

número de novas vagas ultrapas-

saria os dois milhões. Com os 

números do levantamento, o cres-

cimento na oferta de empregos 

em 2018 pode ser de 4,35% se 

comparado a 2017. “Perder em-

prego é para o Brasil do passado. 

O Brasil do futuro é o da geração  

     Norminha 
     UMA auxiliar financeira foi 

dispensada por justa causa em ra-

zão de ter postado no Facebook 

que estava "cansada de ser saco 

de pancada do chefe, só Pq ele 

está sem grana, conta negativa!!! 

E a pessoa se diz pastor evangé-

lico, só se for do capeta". 

     As mensagens trocadas com 

um amigo vazaram e foram envia-

das para diversos empregados da 

empresa, chegando, inclusive, ao 

conhecimento do chefe da auxi-

liar, que exercia a função de pas-

tor. Em decorrência de tal fato, a 

empregada foi dispensada por 

justa causa por ato lesivo da hon-

ra e boa fama e por mau proce-

dimento. 

     Pleiteando a reversão da justa 

 
 

causa aplicada pelo escritório de 

advocacia, onde trabalhava na á-

rea financeira, a empregada afir-

mou que postou as mensagens de 

descontentamento com o chefe 

em rede social. Todavia, alegou 

que não mencionou nomes e, a-

lém disso, trabalhava de forma 

autônoma para seu tio, segundo 

ela, a quem se referia nas mensa-

gens enviadas pela rede social. 

     Em sua defesa, a empresa ale-

gou que era de conhecimento de 

todos no local de trabalho que o 

superior hierárquico da auxiliar fi-

nanceira, em relação a quem ela 

postou em rede social ser pastor 

"do capeta" e estar "sem grana", 

exercia a função de pastor. Rela-

tou ainda que a empregada agre-

diu verbalmente uma colega de tra 

Empregada é demitida por justa causa em razão 

de postagens em rede social 

balho, por ter concluído que havia 

sido ela quem disseminara as 

mensagens enviadas pelo Face-

book. E ainda que a situação fi-

nanceira da empresa foi exposta. 

     Inconformada com a decisão 

de 1º grau que julgara os pedidos 

improcedentes por considerar 

que a conduta inadequada da em-

pregada "abalou a confiança da 

empregadora", a auxiliar financei-

ra interpôs recurso ordinário. 

     A 17ª Turma entendeu que foi 

praticado ato lesivo da honra e da 

boa fama de seu superior hierár-

quico. E que, por conta da gravi-

dade da conduta, considerou que 

a justa causa é tão notória no caso 

que não há motivo de exigir-se do 

empregador aplicação de outras 

penalidades anteriores. Por con-

seguinte, manteve a decisão de 

primeiro grau. N 

Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 

2ª Região (1001196-90.2016.5.02.0019) 

 
 

As tecnologias reinventando o RH - 

O futuro do trabalho na era digital 

 
 

Descubra o que mudará na gestão de pessoas nos próximos anos. 

as tecnologias estão sendo utili-

zadas em todo processo de ges-

tão, atualmente já é possível uti-

lizar programas para mensurar de 

forma flexível os indicadores e 

montar estratégias voltadas para o 

perfil de cada equipe, aumentando 

assim a performance dos times, 

além da qualidade e satisfação 

dos clientes. Essa tendência tende 

a aumentar ainda mais nos próxi-

mos anos. 

     Outra aposta para o futuro é a 

descentralização das relações de 

trabalho, ou seja, equipes que atu-

arão fora do escritório ou das fi-

liais da empresa. Para Regiane, 

além dos modelos de trabalho re-

moto, a terceirização também será 

uma saída para as empresas que 

buscam mão de obra especiali-

zada. "Terceirização não quer di-

zer redução de salário, ou isenção 

dos direitos do trabalhador. Ela a-

penas reduz alguns encargos para 

a empresa. A tendência é que no 

futuro esse tipo de trabalho seja 

ainda mais procurado por empre-

sas, contribuindo assim para a va-

lorização dos profissionais tercei-

rizados", comenta. 

     Regiane ressalta ainda que es-

sas mudanças estão acontecendo 

devido a criação de ferramentas 

de Business Intelligence e softwa-

res de gestão de pessoas, que ofe-

recem para as organizações for-

mas de administrar equipes den-

tro e fora dos escritórios. Esse é o 

caso de empresas como PontoTel, 

que criou um sistema de controle 

de ponto eletrônico onde o cola-

borador consegue registrar sua 

jornada de trabalho por meio do 

celular tablet ou computador. 

"Sistemas como esse possibilitam 

organizações a analisar a rotativi-

dade e absenteísmo e traçar estra-

tégias motivacionais até mesmo 

para aqueles que trabalham exter-

no ou Home Office" diz. 

N 
 

Fontes e referências 

https://blog.pontotel.com.br/as-

tecnologias-reinventando-o-rh-o-

futuro-do-trabalho-na-era-digital/  

http://www.pontotel.com.br/   

http://www.valor.com.br/carreira/517

7826/o-futuro-do-trabalho-exige-

reinvencoes-no-presente   

http://conteudodemarca.valor.com.br

/deloitte/materias/rh-na-era-digital/ 
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Oferta de 

emprego formal 

aumentou no 

Espírito Santo 

em novembro 

Foram abertas 189 vagas no 

estado 

 

     Norminha 
     O COMÉRCIO foi o principal 

responsável pela geração de em-

pregos no Espírito Santo em no-

vembro, com a criação de 1.037 

vagas de trabalho formal, de a-

cordo com o Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados 

(Caged), divulgado pelo Ministé-

rio do Trabalho (MTb) na quarta-

feira (27/12). 
 

 
 

     Os Serviços Industriais de Uti-

lidade Pública criaram 138 vagas, 

seguidos pela Indústria da Trans-

formação (+27), Construção Civil 

(+14) e Administração Pública (+ 

6). Os outros três setores tiveram 

desempenhos negativos, puxa-

dos principalmente por Serviços, 

que fechou 702 postos. A Agro-

pecuária teve saldo negativo de 

208 vagas, seguida da Extrativa 

Mineral, com 123 vagas a menos. 

     No total, o estado fechou o 

mês com saldo positivo de 189 

vagas. N 

 

de emprego”, acrescentou o mi-

nistro. 

     Segundo a análise do Ministé-

rio do Trabalho, as previsões de 

crescimento do PIB têm fatores 

diversos e resultarão na contrata-

ção de mão de obra em 2018. A 

ampliação na taxa de investimen-

to em relação a 2017, especial-

mente na indústria de transforma-

ção é um deles. A capacidade de 

consumo e condições de oferta de 

crédito à população, além da con-

tinuidade do controle da inflação 

também são atributos. O estudo 

ainda aponta o controle do gasto 

público, com redução da propor-

ção da redução de despesa públi-

ca em relação ao PIB e a expansão 

do mercado internacional. 

     Os demais fatores que pros-

pectam o cenário positivo são a 

ampliação do interesse do inves-

timento estrangeiro, incluindo as 

medidas de maior abertura à par- 

ticipação estrangeira na explora-

ção do pré-sal, as novas privatiza-

ções, a reforma trabalhista, entre 

outras. 

     Com a retomada da geração de 

vagas prevista, o Brasil volta ao 

patamar que estava no final de 

2015, quando o estoque de em-

prego formal estava entre os mai-

ores dos últimos anos. Para o co-

ordenador-geral de cadastro, i-

dentificação profissional e estu-

dos do Ministério do Trabalho, 

Mário Magalhães, essa estatística 

pode trazer mais resultados posi-

tivos. “Com a confirmação dessa 

estimativa, é possível que o Brasil 

perpetue o cenário para 2019, on-

de a projeção pode chegar ao pico 

de estoque de emprego de 2014”, 

concluiu Magalhães. 

N 

 

Ministério do Trabalho 

Suendi Peres Costa 

 

 

 

 

Goiás perde 

empregos em 

novembro, mas 

mantém 

crescimento 

positivo no 

acumulado do ano 

Estado fechou 6.163 postos no 

mês 

 

     Norminha 
     GOIÁS perdeu 6.163 postos 

de trabalho em novembro. Apesar 

do número negativo no mês, no 

acumulado do ano (janeiro a no-

vembro), o estado mantém saldo 

positivo com 39.319 trabalhado-

res com carteira assinada. Os nú-

meros são do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados 

(Caged) divulgado na quarta-feira 

(27) pelo Ministério do Trabalho. 

     O Comércio foi o único setor 

com desempenho positivo no es-

tado. No mês de novembro foram 

abertas 1.584 vagas de emprego 

no setor. N 

 

     Norminha 
     NUNCA foi tão necessário mu-

dar, e de modo tão rápido. A era 

digital vem causando grandes 

transformações no mercado do 

trabalho e redefinindo os padrões 

de liderança, gestão de pessoas, 

até mesmo o conceito do termo 

"Trabalho". E agora? Seu RH está 

pronto para isso? 

     A globalização tem um papel 

importante nas relações de traba-

lho contemporâneas, é possível o-

bservar que as novas gerações 

não possuem valores antigos co-

mo vínculo a longo prazo ou es-

tabilidade profissional. As rela-

ções são marcadas pelo conheci-

mento, ou seja, esta geração está 

preocupada com o autoaperfei-

çoamento e o aprendizado cons-

tante. Suas motivações estão mais 

voltadas a desafios, conhecimen-

to e desenvolvimento profissional. 

     Visto que essa geração está 

transformando o mercado de tra-

balho, empresários e gestores não 

podem mais operar de acordo 

com antigos padrões. Muito se fa-

la sobre o papel estratégico dos lí-

deres e sobre a importância da 

tecnologia na transformação de 

conceitos e ações eficazes para as 

futuras organizações. 

     Para a sócia-diretora do Insti-

tuto de Ensino Contábil e profes-

sora do Instituto de Educação em 

RH Regiane Mendonça, a equipe 

de gestão precisa se preparar para 

as mudanças. "Uma tendência pa-

ra o futuro é que as empresas a-

cabem mesclando os profissio-

nais de gestão, isso deve aconte-

cer porque os jovens possuem o 

conhecimento das tecnologias e 

habilidades acadêmicas maior do 

que a geração X (pessoas que 

nasceram nos anos 60 e 70), em 

contrapartida, eles não possuem 

experiência nem vivência no mer-

cado. Por este motivo as empre-

sas devem montar estratégias que 

unam as duas gerações", comenta 

Regiane. 

     Segundo estudo global da De-

loitte Global Human Capital Tren-

ds: Rewriting the rules for the di-

gital age, no futuro as empresas 

substituirão as hierarquias estru- 
turadas por equipes mais eficiente 

e prontas para competir no mer-

cado. Para a porta-voz e diretora 

da área de consultoria em capital 

humano da Deloitte, Kelly Ribeiro, 

Segundo Mte, Brasil fechará 2018 com 

dois milhões de novos empregos 

 
 

Número é baseado nos cálculos de crescimento econômico e no 

comportamento do mercado formal 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/RosinaldoNovembro2014_Arquivo.pdf
http://www.pontotel.com.br/
http://www.valor.com.br/carreira/5177826/o-futuro-do-trabalho-exige-reinvencoes-no-presente
http://www.valor.com.br/carreira/5177826/o-futuro-do-trabalho-exige-reinvencoes-no-presente
http://www.valor.com.br/carreira/5177826/o-futuro-do-trabalho-exige-reinvencoes-no-presente
http://conteudodemarca.valor.com.br/deloitte/materias/rh-na-era-digital/
http://conteudodemarca.valor.com.br/deloitte/materias/rh-na-era-digital/
https://www.terra.com.br/noticias/dino/as-tecnologias-reinventando-o-rh-o-futuro-do-trabalho-na-era-digital,c56c1d394c8c875a75260c4cc87efb13lgm23m8b.html
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Na regra de trabalho intermitente, 

o empregado paga previdência? 
Dinheiro (Mario Tama/Getty Images) 

 
 

No contrato de trabalho intermitente não há definição prévia dos dias e 

horários em que o empregado irá trabalhar. Mas quais direitos são 

assegurados a ele? 

     Norminha 
     OS TRABALHADORES inter-

mitentes brasileiros contratados 

no mês de novembro têm, em sua 

maioria, até 29 anos, ensino mé-

dio completo e são principalmen-

te mulheres. Estão concentrados 

nas regiões Sudeste e Nordeste e 

atuam, em grande parte dos ca-

sos, como assistentes de vendas. 

Ainda não há dados disponíveis 

sobre a remuneração desses tra-

balhadores. 

     Os dados foram detalhados no 

último dia 27 de dezembro de 

2017, pelo Ministério do Trabalho 

a partir dos primeiros contratos 

intermitentes firmados após a en-

trada em vigor da reforma traba-

lhista. O trabalho intermitente é a-

quele que permite à empresa con-

vocar os trabalhadores quando e 

se necessário, remunerando-os 

pelas horas cumpridas. 

     O saldo de contratos intermi-

tentes foi positivo em 3.067 vagas 

em novembro. De acordo com o 

coordenador-geral de Estatísticas  

Rio de Janeiro 

tem o terceiro 

melhor 

desempenho do 

país na geração 

de empregos em 

novembro 

O principal motivo do resultado 

foram as contratações no 

Comércio 

 

     Norminha 
     O RIO de Janeiro foi o terceiro 

estado do país em geração de em-

pregos e o que fechou o mês com 

o melhor saldo na região Sudeste 

do país. Ele fechou o mês de no-

vembro com saldo positivo de 3. 

038 novas vagas de trabalho for-

mal. O dado é do Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados 

(Caged), divulgado nesta quarta-

feira (27) pelo Ministério do Tra-

balho. 
 

 
 

     O saldo positivo foi gerado pe-

la diferença entre 89.964 contra-

tações e 86.926 demissões, um 

crescimento de 0,09% em relação 

ao mês de outubro. O responsável 

por esse desempenho foi o Co-

mércio, que contratou 9.649 tra-

balhadores com carteira assinada. 

N 

da pasta, Mário Magalhães, hou-

ve forte contratação de trabalha-

dores no regime intermitente por 

conta da Black Friday. Segundo 

ele, uma única grande rede de co-

mércio de móveis e eletrodomés-

ticos anunciou a contratação de 

1,2 mil pessoas nessa modalida-

de. 

     Segundo os dados do Ministé-

rio do Trabalho, o comércio abriu 

2.822 novas vagas de empregos 

intermitentes, ou 92% do saldo 

total. Desses, 2.749 são assisten-

tes de vendas. Os serviços foram 

responsáveis por outros 185 no- 

Ribeirão Preto teve curso sobre eSocial 
 

 
 

Curso foi ministrado por Jorge Gimenez Beruezo e organizado e realizado pela Regional do SINTESP 

 

Trabalhador intermitente é mulher e tem até 29 anos 

vos postos. 

     As contratações de intermiten-

tes ficaram concentradas no Su-

deste (1.305 novas vagas) e no 

Nordeste (1.244 postos), mas 

com características diferenciadas. 

No Sudeste, por exemplo, os 

contratos dessa modalidade fica-

ram concentrados em Minas Ge-

rais (408) e São Paulo (782), en-

quanto ficaram espalhados entre 

os Estados nordestinos. 

     Ainda de acordo com a pasta, 

54% dos trabalhadores intermi-

tentes contratados em novembro 

são mulheres, contra 46% de ho-

mens. Mais de 2,1 mil têm até 29 

anos, ou 69% do total, enquanto 

apenas 3% têm 50 anos ou mais. 

     Magalhães explicou que a 

pasta ainda não tem dados deta-

lhados sobre a remuneração dos 

trabalhadores intermitentes. Há 

inclusive empresas com dificul-

dades em inserir os dados da ma-

neira correta – a orientação é in-

formar o salário-hora do empre-

gado. N Exame 

     Norminha 
     NO CONTRATO de trabalho in-

termitente não há definição prévia 

dos dias e horários em que o em-

pregado irá trabalhar. Ele é cha-

mado para prestar serviço nas da-

tas escolhidas pelo empregador, 

podendo optar em aceitar a con-

vocação ou não, recebendo so-

mente pelas horas efetivamente 

trabalhadas. 

     A esses trabalhadores são ga-

rantidos diversos direitos, tam-

bém assegurados ao empregado 

comum. Como, por exemplo, os 

depósitos do FGTS e as contribui-

ções previdenciárias perante o IN 

SS, que deverão ser recolhidos 

pelo empregador, com base nos 

valores pagos ao empregado no 

período mensal. 

     Dessa forma, o valor da contri-

buição previdenciária será pro-

porcional ao tempo trabalhado no 

mês. Assim, considerando que a 

alíquota incidente sobre a remu-

neração é de 8%, se, por exemplo, 

o valor do salário-hora for de R$ 

5,00 e forem trabalhadas 10 horas 

no mês, totalizando R$ 50,00, o 

empregador deverá recolher para 

a previdência R$ 4,00 (8% de R$ 

50,00). 

     Ocorre que a Medida Provisó-

ria 808/2017, que altera pontos na 

reforma trabalhista aprovada nes-

te ano, acrescentou uma nova re- 

     Norminha 
     ADQUIRIR competências proa-

tivas e conhecimentos básicos de 

língua portuguesa e matemática 

para aprimorar o domínio da co-

municação e das rotinas profis-

sionais é o objetivo do curso Au-

xiliar de Escritório. Oferecida pelo 

Senac Jaboticabal a partir de 20 

de fevereiro, a qualificação oferece 

20 bolsas de estudo para jovens 

entre 14 e 21 anos. 

     As inscrições para o processo 

de bolsas de estudo já estão a-

bertas exclusivamente pelo Portal 

Senac: 

 

gra. Segundo a MP, se o valor re-

cebido no mês for inferior ao salá-

rio mínimo, o trabalhador deverá, 

ele também, recolher para a pre-

vidência um valor correspondente 

a 8% sobre a diferença entre o sa-

lário mínimo (de R$ 937, 00, em 

vigor em 2017) e o efetivamente 

recebido por ele. 

     No exemplo anterior, se o em-

pregado recebeu somente R$ 50, 

00 no mês, ele terá que recolher 

para a previdência R$ 70,96 (R$ 

937,00 – R$ 50,00= R$ 887,00 X 

8%= R$ 70,96), ou seja, mais do 

que ele efetivamente recebeu co-

mo salário. 

     Observa-se, porém, que esse 

recolhimento complementar não é 

obrigatório, mas, caso o empre-

gado deixe de fazer, o mês traba-

lhado não contará como tempo de 

contribuição previdenciária, de 

modo que não será contabilizado 

para a aquisição de benefício pre-

videnciário, como a aposentado-

ria. 

     Além disso, nessa hipótese, o 

empregado acaba por perder a 

contribuição compulsoriamente 

recolhida de seu salário pelo em-

pregador, que, no exemplo men-

cionado, corresponderia a R$ 

4,00. N 
 

Por Marcelo Mascaro Nascimento, sócio 

do escritório Mascaro Nascimento 

Advocacia Trabalhista – Exame Abril 

www.sp.sp.senac.br/bolsasdeestudo

. Oferecida pelo Programa Senac 

de Gratuidade, a qualificação exi-

ge que os candidatos tenham ren-

da familiar per capita de até dois 

salários mínimos federais. As ins-

crições podem ser realizadas até 

dois meses antes da data de iní-

cio, a partir das 12 horas da ma-

nhã, e se encerram até cinco dias 

úteis antes da data de início do 

curso, ou quando as turmas atin-

girem a relação de três candidatos 

por vaga; o que ocorrer primeiro 

            Mais informações pesso-

almente na unidade. N 

Construção Civil 

puxou geração 

de empregos em 

Roraima em 

novembro 

Foram criados 143 postos de 

trabalho, um crescimento de 

0,27% em relação a outubro 

 

     Norminha 
     RORAIMA fechou o mês de 

novembro com saldo positivo de 

143 empregos, segundo dados do 

Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged), divul-

gados na quarta-feira (27/12) pe-

lo Ministério do Trabalho. O saldo 

positivo foi gerado pela diferença 

entre 1.512 contratações e 1.369 

demissões, um crescimento de 0, 

27% em relação ao mês de ou-

tubro. 

    A principal responsável por es-

se resultado foi a Construção Ci-

vil, que criou 87 vagas de em-

prego. A Indústria de Transforma-

ção abriu 58 postos e o Comércio, 

31. N 

     Norminha 
     FOI REALIZADO no dia 12 de 

dezembro de 2017 um Curso so-

bre o eSocial com objetivos de 

desenvolver as exigências previs-

tas pela Legislação Trabalhista e 

Previdenciária, passa a ser um 

desafio maior, pelo advento do 

eSocial. A evolução continuada 

de medidas de controle fiscal tem 

sido uma ação de governo, apesar 

da resistência da sociedade. To-

davia, com a implantação do eSo-

cial, o Estado passa a ter um con-

trole efetivo sobre as pessoas (fí-

sicas e jurídicas), nas questões 

relacionas a finanças e direitos/ 

obrigações sociais. 

     A finalidade deste curso é dar 

a conhecer aos profissionais inte-

ressados no tema, os requisitos 

ligados ao cumprimento das in-

formações/obrigações associa-

dos a Segurança e Saúde do Tra-

balho. 

     O evento foi voltado para Téc-

nicos de Segurança do Trabalho, 

Engenheiros de Segurança do 

Trabalho, Médicos do Trabalho, 

Membros do Departamento de 

Recursos Humanos e Departa-

mento Pessoal, Advogados, Alu-

nos de Engenharia de Segurança 

do Trabalho e Técnico de Segu- 

 

rança, Contadores e demais inte-

ressados no tema. 

     Participaram do curso 40 pro-

fissionais de Ribeirão Preto e Re-

gião e cidades do Sul de Minas 

Gerais, MS e região central do Es-

tado de São Paulo. 

     O facilitador do curso foi Jorge 

Gimenez Beruezo que é Advoga-

do; Técnico de Segurança do Tra-

balho há 34 anos; Engº de Segu-

rança e Ambiental; Pós Graduan-

do em Engª Elétrica; Docente do 

SINTESP, APBA e SENAC; Assis-

tente Técnico Pericial; Consultor 

de empresas e Sócio Fundador da 

Gimenez e Associados. 

     O Conteúdo Programático a-

presentado foi: Conceito de eSo-

cial; Função principal do eSocial 

e seus objetivos; Quem está obri-

gado; Entes que compõem o eSo-

cial; Meios de envio do eSocial; 

Visão dos arquivos do eSocial e 

sequência de envio das informa-

ções; Eventos relacionados à 

SST; Legislação Trabalhista e 

Previdenciária associada à SST e 

ao eSocial; Evolução das medi-

das de controle governamental e 

sua abrangência; Normas Regu- 
lamentadoras Temáticas, Técni-

cas, Sociais e Complementares; 

Instruções Normativas Previden- 

 

ciárias e Fiscais envolvidas no 

eSocial, associadas à SST; Crité-

rios de Higiene do Trabalho apli-

cada; Demonstrações Ambien-

tais: PPRA, LTCAT, Laudo de In-

salubridade, Laudo de Periculo-

sidade, Avalição Ergonômica, ou-

tros Laudos associados a am-

biente/riscos/adicionais/aposent

adoria especial; Histórico dos A-

gentes Ambientais e sua reporta-

gem nas NR-9, NR-15 e LTCAT, 

quando usar cada informação; 

Portaria nº. 1297 (13/08/2014) - 

Anexo 1: PPRA e Portaria nº 1471 

(24/09/2014); Reconhecimento 

de Riscos X  S1060:   Ambientes   

de   Trabalho   do   e-Social   Por-

taria nº 09, de 07/10/2014 – LI-

NACH - Lista Nacional de Agen-

tes Cancerígenos para Humanos; 

Documentação necessária para e-

laboração da Demonstração Am-

biental; A integração do PPRA 

com o PCMSO X S2220: Monito-

ramento da Saúde do Trabalhador 

do e-Social; Reconhecimento de 

Riscos Ambientais, Riscos Ergo-

nômicos, Psicossociais e Riscos 

Mecânicos, conforme o e-Social 

- S2240 (Tabela 21); Monitora-

mento e Gestão de EPC e EPI; 

Pontos Fortes ao registrar De-

monstrações Ambientais bem e-

laboradas e Vulnerabilidades 

mais comuns quando mal elabo-

radas; Comentários finais e en-

cerramento. N 
 

 

 

 
 

Esses trabalhadores estão 

concentrados nas regiões 

Sudeste e Nordeste e atuam, em 

grande parte dos casos, como 

assistentes de vendas 

Senac Jaboticabal oferece bolsas de 

estudo para Auxiliar de Escritório 

Qualificação proporciona formação profissional inicial para jovens 

entre 14 e 21 anos; inscrições já estão abertas 

http://www.norminha.net.br/
https://exame.abril.com.br/carreira/na-regra-de-trabalho-intermitente-o-empregado-paga-previdencia/
http://www.sp.sp.senac.br/bolsasdeestudo
http://www.sp.sp.senac.br/bolsasdeestudo
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
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quais agentes nocivos ele está 

exposto. 

     Aqueles que trabalham por 

con--ta própria, não têm a quem 

pedir o PPP, então precisam con-

tratar um médico ou um enge-

nheiro do trabalho para fazer um 

laudo chamado LTCAT, que vai a-

pontar se a atividade é ou não é 

especial. 

     Então não é a profissão que 

vai definir se a atividade é ou não 

é especial, mas sim o que o traba-

lhador faz. 

     É exatamente isso. Se eu per-

guntar para você se a lavadeira de  

Paraná tem saldo 

positivo na 

geração de 

empregos em 

novembro 

Foram criados 1.433 postos de trabalho, 

representando crescimento de 0,05% em 

relação a outubro 

 

     Norminha 
     O PARANÁ fechou o mês de 

novembro com saldo positivo de 

1.433 empregos, segundo dados 

do Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados divulgados no 

dia 27/12) pelo Mte. 

     O saldo positivo foi gerado pe-

la diferença entre 83.171 contra-

tações e 81.738 demissões, re-

presentando um crescimento de 

0,05% em relação ao mês de ou-

tubro. O resultado foi motivado 

pela expansão do Comércio (+ 

3.198 postos), Indústria de Trans-

formação (+243) e Serviços (+ 

218 postos). N 

Paraíba abriu 

1.256 vagas de 

trabalho formal 

em novembro 

Expansão do comércio está entre 

os motivos do saldo positivo 

 

     Norminha 
     A PARAÍBA fechou o mês de 

novembro com saldo positivo de 

1.256 empregos, segundo dados 

do Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados (Caged), divul-

gados na quarta-feira (27/12) pe-

lo Ministério do Trabalho. 

     O saldo positivo foi gerado pe-

la diferença entre 9.296 contra-

tações e 8.040 demissões, repre-

sentando um crescimento de 0, 

32% em relação ao mês de ou-

tubro. O resultado foi motivado 

pela expansão do Comércio (+ 

868 postos), Serviços (+490 pos-

tos) e Indústria de Transformação 

(+ 264 postos). N 

Salário mínimo, tarifa branca, nova idade para sacar PIS/Pasep: 

Veja o que muda em 2018 e pode afetar seu bolso 

     Norminha 
     COM A VIRADA do ano, novos 

valores do salário mínimo e de 

benefícios sociais entram em vi-

gor. Passam a valer também no-

vas regras para enquadramento 

no Simples Nacional – sistema 

que permite o recolhimento sim-

plificado de tributos - e na moda-

lidade de microempreendedor in-

dividual (MEI). 

     Outra novidade é a chamada 

tarifa branca, que permitirá que 

consumidores paguem menos se 

concentrarem o consumo fora do 

pico. 

     Outras mudanças já foram a-

nunciadas e serão implementadas 

nos próximos dias, como a nova 

idade mínima para o saque de co-

tas do PIS/Pasep, que foi reduzi-

da para 60 anos. 

     Veja as principais mudanças 

que entram em vigor a partir de 

janeiro de 2018: 

     Salário mínimo 

     O salário mínimo foi reajusta-

do de R$ 937 para R$ 954. O valor 

vale a partir do dia 1º nas unida-

des da federação que seguem o 

decreto nacional. O valor diário 

do salário mínimo corresponderá 

a R$ 31,80, e o valor horário, a R$ 

4,34. 

     Cerca de 45 milhões de pes-

soas no Brasil recebem salário 

mínimo, entre aposentados e pen-

sionistas, cujos benefícios são, 

ao menos em parte, pagos pelo 

governo federal. 

     Abono salarial 

     O benefício equivale a um sa-

lário mínimo vigente, ou seja, so-

be para R$ 954 em 2018. O abono 

é pago anualmente aos trabalha-

dores que recebem remuneração 

mensal de até dois salários míni- 

Aposentadoria especial: 

O que define um trabalho como atividade especial? 

mos. O trabalhador precisa exer-

cer atividade remunerada por, no 

mínimo, 30 dias consecutivos no 

ano e estar cadastrado no PIS 

(empregado da iniciativa privada) 

ou Pasep (servidor público) por 

pelo menos 5 anos. 

     Redução da idade para saques 

do PIS/Pasep 

     A partir do dia 6 de janeiro, a 

idade mínima para o saque de co-

tas do PIS/Pasep passa a ser de 

60 anos. Esta é a segunda vez que 

o governo reduz a idade para os 

saques. Em agosto, uma MP fixou 

a idade mínima em 65 anos para 

homens e 62 anos para mulheres. 

Segundo o governo, a mudança 

poderá beneficiar 10,9 milhões de 

pessoas e injetar R$ 21,4 bilhões 

na economia. 

     Teto maior para Simples e MEI 

     Neste ano, as empresas que 

faturarem até R$ 4,8 milhões ao 

longo de 2018 poderão se enqua-

drar nas regras do Simples Nacio-

nal – sistema que permite o reco-

lhimento simplificado de tributos. 

No ano passado, o teto anual de 

faturamento era de até R$ 3,6 mi-

lhões. 

     Também subiu o teto de fatu-

ramento  para as microempresas, 

 

 
 

Novas leis alteram valores de benefícios e contribuições, além de mudar 

regras para microempreendedores e empresas. Veja lista do G1. 

de R$ 360 mil por ano para R$ 

900 mil. 

     Já o teto de faturamento para 

se enquadrar na modalidade de 

microempreendedor individual 

(MEI) passará de até R$ 60 mil 

para até R$ 81 mil. A partir deste 

ano, 12 novas ocupações também 

foram liberadas para serem in-

cluídas na categoria MEI, que tem 

tributação menor. 

     Pelas regras do programa, o 

MEI não pode ter participação em 

outra empresa e só pode ter no 

máximo um empregado. Saiba 

mais aqui. 

     Tarifa de luz mais barata fora 

do pico 

     A tarifa branca entrou em vigor 

no dia 1 e é opcional. A novidade 

permitirá que consumidores pa-

guem menos se concentrarem o 

consumo fora do período entre 

18h e 21h. Os consumidores de-

vem solicitar às distribuidoras a 

adesão ao novo sistema. Após o 

pedido, as concessionárias terão 

30 dias para trocar o medidor. 

Saiba mais aqui. 

     Regras para sacar a partir de 

R$ 50 mil 

A nova regra começou a valer no 

dia 27 de  dezembro. A  partir de 

      

 

mar empréstimo junto ao merca-

do, ou seja, livre de interferências 

políticas. Assim, ela seria uma ta-

xa de juros dentro dos padrões do 

mercado. 

     Com a instituição da TLP, os 

juros cobrados pelo BNDES dei-

xam de ser subsidiados. Ou seja, 

pegar empréstimo no banco pú-

blico ficará mais caro, já que atu-

almente a taxa cobrada (TJLP) é 

de 6,75% ao ano, abaixo do juro 

básico da economia (Selic), que 

está em 12,25% ao ano. Saiba 

mais aqui. 

     Fundo garantidor de crédito 

     Desde o dia 22 de dezembro, 

quem contrata investimentos está 

submetido ao novo limite de R$ 1 

milhão de garantia contra even-

tual calote de banco estabelecido 

pelo Fundo Garantidor de Crédito 

(FG C) - associação sem fins lu-

crativos criada pelas instituições 

financeiras nos anos 1990 para 

proteger os investidores. O limite 

vale para um período de quatro a-

nos. 

     Antes, o FGC cobria até R$ 250 

mil (valor mantido) por banco on-

de o investidor tinha aplicação. De 

acordo com a nova regra, se o in-

vestidor tiver, por exemplo, apli-

cações em dez instituições dife-

rentes (ligadas ao FGC), ele estará 

garantido em R$ 1 milhão - e não 

mais em R$ 2,5 milhões. O fundo 

protege pessoas físicas e jurídi-

cas. 

     Contribuições ao INSS 

     Para as empregadas domésti-

cas que recebem salário mínimo e 

que recolhem 8%, a contribuição 

passa de R$ 74,96 para R$ 76,32. 

A parte do patrão, que também 

contribui com 8% do salário, so-

be para R$ 76,32. Se recolher as 

duas partes, pagará R$ 152,64. 

      CPF a partir de 8 anos de ida-

de declaradas como dependentes 

no Imposto de Renda. N 
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Pará gerou mais 

empregos em 

novembro na 

região Norte 

Estado também está entre os 

primeiros do Brasil 

 

     Norminha 
     O PARÁ fechou o mês de no-

vembro com saldo positivo de 

729 empregos, segundo dados do 

Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged), divul-

gados na quarta-feira (27/12) pe-

lo Ministério do Trabalho. O es-

tado está na oitava posição do 

ranking nacional e é o primeiro da 

região Norte. 

     O saldo positivo foi gerado pe-

la diferença entre 20.607 contra-

tações e 19.878 demissões, re-

presentando um crescimento de 

0,10% em relação ao mês de ou-

tubro. O resultado foi motivado 

pela expansão do Comércio (+ 1. 

770 postos). N 

 

 

     Norminha 
     A APOSENTADORIA especial é 

a mais cobiçada pelos contribuin-

tes da Previdência Social por cau-

sa do valor integral do benefício. 

Para ter direito a ela é preciso 

comprovar que a atividade tam-

bém é especial. 

     Como saber quando uma ati-

vidade é considerada especial? 

     Na lei está escrito que para o 

enquadramento de períodos exer-

cidos em condições especiais de 

trabalho, o trabalhador deve estar 

exposto a agentes nocivos (quí-

micos, físicos ou biológicos) pre-

judiciais à saúde ou à integridade 

física durante todo tempo em que 

está trabalhando. 

     Esta definição da lei não é 

muito vaga? Isso não pode gerar 

interpretações duvidosas? 

     Gera muitas dúvidas não só no 

contribuinte, como também na 

própria Previdência Social. 

     Existem dúvidas até mesmo 

quando um juiz é chamado para 

decidir um processo entre o con-

tribuinte e o INSS. Muitas vezes,  

situações semelhantes são trata-

das de formas diferentes. 

     Por que isso acontece? 

     Vamos usar o exemplo de um 

tratorista. Existem tratores sem 

cabine, os antigos, onde o traba- 
lhador fica exposto à poeira, ruí-

do, trepidação, e é claro que a ati-

vidade nesses casos é considera-

da especial. 

     Mas existem tratores que têm 

ar-condicionado, cabine com es-

tabilidade que, às vezes, são mais 

confortáveis que nossos carros. 

Aí a atividade não é especial. 

     Como o trabalhador deve se 

comportar para provar que a ativi-

dade dele é uma atividade espe-

cial? 

     O primeiro passo é dividir o 

trabalhador em dois grupos: os 

que são empregados (incluindo o 

servidor público) e os que traba-

lham por conta própria. 

     Os empregados têm que pedir 

na empresa um documento cha-

mado PPP – Perfil Profissiográfi-

co Previdenciário, onde vai cons-

tar o que ele faz, como ele faz, e a  

 

 

 

 

roupas é uma atividade especial, 

você pode dizer que não ou até fi-

car em dúvida. Realmente, uma 

lavadeira de roupas na minha ca- 

sa pode não ser uma atividade es-

pecial. 

     Agora, imagine que esta lava-

deira seja uma profissional que 

trabalha em um hospital e recebe 

roupas de pacientes. Isso muda 

tudo. 

     Ressalta-se que até 1995 exis-

tia uma presunção de que certas 

profissões eram tidas como espe-

ciais. N Ian Ganciar Varella 

Advogado Previdenciário - Fonte: G1 

agora, quem precisar sacar na bo-

ca do caixa R$ 50 mil em espécie 

ou qualquer valor acima terá de 

avisar o banco com 3 dias úteis 

antes, segundo nova resolução do 

Banco Central. Antes, a comuni-

cação deveria ser feita com ape-

nas 1 dia útil de antecedência. 

     Os correntistas também terão 

de informar mais dados aos ban-

cos, como o motivo da transação. 

Saiba mais aqui. 

     eSocial obrigatório para em-

presas 

     A partir do dia 8 de janeiro to-

das as empresas com faturamento 

anual superior a R$ 78 milhões 

serão obrigadas a usar o eSocial 

para registrar informações de em-

pregados e de eventos como fé-

rias e horas extras. As demais em-

presas serão obrigadas a aderir ao 

sistema a partir do dia 16 de julho 

de 2018. Saiba mais aqui. 

     Atualmente, somente patrões 

de empregados domésticos estão 

obrigados a usar o eSocial para o 

registro dessas ações. 

     O governo estima que a im-

plantação do eSocial pode au-

mentar a arrecadação em R$ 20 

bilhões por ano só por eliminação 

de erros, que levam as empresas a 

pagarem menos do que o devido. 

     Taxa de Longo Prazo 

     A Taxa de Longo Prazo (TLP) 

passa a corrigir os empréstimos 

do Banco Nacional de Desenvol-

vimento Econômico e Social (BN 

DES) para contratos firmados a 

partir de janeiro, substituindo a 

Taxa de Juros de Longo Prazo. 

    Dentro de cinco anos ela gradu- 
almente irá se igualar à taxa de ju-

ros de mercado. Isso significa que 

a nova taxa do BNDES será igual à 

taxa que o Tesouro paga para to- 

https://g1.globo.com/economia/noticia/salario-minimo-tarifa-branca-nova-idade-para-sacar-pispasep-veja-o-que-muda-em-2018-e-pode-afetar-seu-bolso.ghtml
https://g1.globo.com/economia/pme/noticia/novas-ocupacoes-poderao-ser-enquadradas-como-mei-em-2018-mas-outras-foram-excluidas.ghtml
https://g1.globo.com/economia/pme/noticia/novas-ocupacoes-poderao-ser-enquadradas-como-mei-em-2018-mas-outras-foram-excluidas.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/distribuidoras-querem-revisao-anual-para-compensar-possiveis-perdas-com-a-tarifa-branca.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/entenda-o-que-e-a-tlp-a-nova-taxa-do-bndes.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/entenda-o-que-e-a-tlp-a-nova-taxa-do-bndes.ghtml
https://g1.globo.com/economia/educacao-financeira/noticia/limite-de-seguro-de-investidor-de-r-1-milhao-so-vale-para-contratos-novos-diz-fgc.ghtml
https://g1.globo.com/economia/educacao-financeira/noticia/limite-de-seguro-de-investidor-de-r-1-milhao-so-vale-para-contratos-novos-diz-fgc.ghtml
https://g1.globo.com/economia/educacao-financeira/noticia/limite-de-seguro-de-investidor-de-r-1-milhao-so-vale-para-contratos-novos-diz-fgc.ghtml
https://g1.globo.com/economia/educacao-financeira/noticia/limite-de-seguro-de-investidor-de-r-1-milhao-so-vale-para-contratos-novos-diz-fgc.ghtml
http://www.norminha.net.br/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
https://g1.globo.com/economia/noticia/comecam-a-valer-novas-regras-de-saque-em-especie-de-r-50-mil-ou-mais-nesta-quarta-feira.ghtml
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