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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 

Concorra a bolsas de 50% para Curso 

de Formação em Programação 

Neurolinguística Aplicada a Segurança 

do Trabalho. Curso será em Vitória/ES 

BASTA CITAR NA INSCRIÇÃO QUE VIU AQUI 

NA NORMINHA!!! 
 

 

Inscrições: bolsa@ebracoaching.com.br 

Curso de capacitação 

em Vitória (ES) 

“Doenças sociais 

no Mundo do 

Trabalho” 

     Norminha 
     A EVOLUIR Assessoria Empre-

sarial estará realizando o Curso de 

Capacitação “Doenças Sociais no 

Mundo do Trabalho” no dia 22 de 

janeiro de 2018, das 8 às 17 horas 

em Serra (ES). 

     O evento será realizado na Av. 

Brig. Eduardo Gomes, 501 – Jar-

dim Limoeiro. 

     O investimento por pessoa é 

de R$200,00 e as inscrições de-

vem ser feitas até 22 de janeiro no 

e-mail: 

evoluir@evoluirassessoria.com.br 

     O curso será aplicado pelas 

psicólogas Mariceli Gottardo e 

Taís Peres. 

     Na página 03 tem mais infor-

mações sobre o assunto. N 

Novo Convênio 

Apex-Brasil / 

Animaseg 

Projeto de Exportação de EPI e 

EPC – 2018/19 

     Norminha 
     FOI assinado, em 20 de de-

zembro, o novo Convênio com a 

Apex-Brasil, visando o aumento 

das exportações brasileiras de 

EPIs e EPCs, que hoje é de so-

mente 2,5% do mercado brasi-

leiro. 

     A parceria com a Apex foi ini-

ciada em 2012 e, desde então, já 

participamos de 12 Feiras inter-

nacionais, realizamos 5 rodadas 

de negócios, criamos uma revista 

eletrônica em espanhol, dentre di-

versas outras ações, envolvendo 

60 empresas brasileiras. 

     Neste novo convênio estare-

mos agregando novas ações es-

truturantes e teremos como foco 

os países: Colômbia, Peru, Chile, 

Argentina, Equador e Cuba. 

     O EPI brasileiro, que enfrenta a 

concorrência internacional no 

próprio Brasil, tem qualidade e 

preço para competir no mercado 

internacional em igualdade de 

condições e, desta forma, pode-

mos aumentar significativamente 

nossa participação nesses merca-

dos. N 

Técnico cria web 

rádio voltada 

para SST 

     Norminha 

 

     O Técnico de Segurança do 

Trabalho, Wesley de Lima Gas-

par, de Santo Anastácio (SP) é 

criativo e atuante, e até nas horas 

vagas está “metido” a fazer algo 

pela SST. Ele acaba de criar uma 

Web Rádio voltada para a Segu-

rança e Saúde Ocupacional. 

     Pedimos para Wesley nos dar 

informações sobre a sua criação e 

o mesmo nos enviou esse texto: 

     Com o intuído de divulgar in-

formações sobre saúde, seguran-

ça e meio ambiente a Rádio SES 

MT 01 surgiu através de um gru-

po de WhatsApp voltado à área. A 

web rádio tem uma programação 

24 horas com estilo totalmente e-

clético que tem como diferencial 

a possibilidade de participação 

de todos através de mensagens 

de áudio voltadas à área que po-

dem ser enviadas pelo WhatsApp 

(18) 99720-0431 

     Para ouvir a Rádio SESMT 01 

basta fazer acesso à um dos en-

dereções abaixo: 

     Site da Rádio Garden: 

http://radio.garden/live/santo-

anastacio-sp/radio-sesmt-01  

     Site SESMT Agora: 

http://sesmtagora.webnode.com  

     Ou ainda poderá ser acessada 

através dos aplicativos que po-

dem ser baixados para celulares 

Android ou IOS: “TuneIn Radio” e 

“RadiosNet”. 

     Links dos sites: 

     TuneIn Radio: 

    http://tunein.com/get-tunein  

     RadiosNet: 

     https://www.radios.com.br 

     Wesley, além de ser Técnico 

de Segurança do Trabalho, pos-

sui formação em Técnico em En-

fermagem; Especialização em En-

fermagem do Trabalho e Condu-

tor de Veículo de Emergência. Fez 

cursos de perito/assistente entre 

outros vários cursos de capacita-

ção profissional. Todas as novi-

dades passa para os colegas do 

setor. N 
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PEC que torna 

trabalho escravo 

imprescritível 

será analisada 

na CCJ 

Muita gente comete o crime, o tem-

po passa, a justiça demora e tem re-

curso para lá e recurso para cá. 
 

     Norminha 
     A SUBMISSÃO de pessoas a 

condições similares ao trabalho 

escravo pode se tornar crime im-

prescritível. É o que prevê a Pro-

posta de Emenda à Constituição 

(PEC) 14/2017, em análise na Co-

missão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJ). 

     Os crimes considerados im-

prescritíveis não perdem o prazo 

para julgamento e estão previstos 

no artigo 5° da Constituição Fe-

deral. São determinados como 

imprescritíveis no texto em vigor 

o racismo e a ação de grupos ar-

mados, civis ou militares, contra a 

ordem constitucional e o Estado 

Democrático. 

     De acordo com o autor da pro-

posta, senador Antonio Carlos 

Valadares (PSB-SE), a demora na 

tramitação de processos na jus-

tiça brasileira possibilita a pres-

crição de crimes relacionados à 

escravidão. N 

Conselho Nacional do Trabalho 

dá início aos trabalhos de 2018 
 

guarda a análise do CNT ainda a 

do setor da Alimentação, uma so-

licitação da Confederação Nacio-

nal dos Trabalhadores na Alimen-

tação. Esse assunto será discutido 

pelo Conselho em março. 

     De acordo com o secretário-e-

xecutivo do Ministério do Traba-

lho, Helton Yomura, a instalação 

das Câmaras Técnicas é uma eta-

pa de especial importância. "Os 

membros desses fóruns dialoga-

rão sobre os problemas e apre-

sentarão as respostas ao aprimo-

ramento das relações de traba-

lho", observa. 

     O Conselho, instalado no dia 

1º de junho de 2017, no Minis-

tério do Trabalho, é composto de 

dez representantes dos trabalha-

dores, dez de empregadores e dez 

do governo. Entre as entidades re-

presentadas na reunião estavam a 

Força Sindical, a União Geral dos 

Trabalhadores (UGT), a Central do 

Sindicatos Brasileiros (CSB), a 

Central dos Trabalhadores e Tra-

balhadoras do Brasil (CTB), a No-

va Central Sindical de Trabalha-

dores (NCST), as confederações 

empresariais e os conselheiros do 

governo federal. N 

Ministério do Trabalho - Joana Dantas 

     Norminha 
     COM a publicação de seu Re-

gimento Interno no Diário Oficial 

da União, em dezembro, o Con-

selho Nacional do Trabalho (CNT) 

pode dar início ao cronograma de 

trabalho para 2018. Cartas-convi-

tes estão sendo enviadas às enti-

dades de trabalhadores e empre-

gadores que integram o Conselho 

para que elas possam indicar re-

presentantes que irão compor as 

Câmaras Técnicas Tripartite. 

     "As entidades deverão indicar 

seus representantes nas Câmaras. 

Após essa etapa, começaremos a 

definir o calendário das próximas 

reuniões", explica o secretário-e-

xecutivo do CNT, Luis Barbosa, 

lembrando que as câmaras deba-

terão minuciosamente problemas 

e soluções de setores econômi-

cos para a geração de empregos 

no país. A primeira reunião do CN 

T de 2018 está prevista para mar-

ço. 

     Em dezembro do ano passado, 

os conselheiros instalaram quatro 

Câmaras Técnicas Tripartites: E-

letroeletrônico, de Informática e 

Serviços de Tecnologia e Infor-

mação (TI), Portuário, de Trans-

porte  e  da  Construção  Civil.  A- 

 

 

Depressão em 

frigoríficos é 

causada pelas 

péssimas condições 

de trabalho 

     Norminha 
     ESTIMA-SE que exista no Bra-

sil, perto de um milhão de tra-

balhadores em frigoríficos. To-

mando-se por base os frigoríficos 

do Rio Grande do Sul, há um per-

centual de mais de vinte por cento 

de trabalhadores acidentados e 

um contingente de trabalhadores 

correspondente a 8% deste mon-

tante. 

     Em uma pesquisa realizada pe-

la Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul Universidade Fe-

deral do Rio Grande do Sul (Ufr 

gs), detectou-se que o afastamen-

to de 20% da mão de obra em fri-

goríficos gaúchos ocorreu devido 

a doenças relacionadas ao traba-

lho. 

     Conforme a pesquisa, o ambi-

ente frio e úmido gera depressão 

em 20% deste total de afastados 

por doenças e/ou acidentes. N 
 

Fonte: Causa Operária 

 

Confirmado, Araçatuba vai receber 

curso sobre “eSocial - Requisitos 

de SST na Folha de Pagamentos” 

    Norminha 
    ESTÁ confirmado para os dias 

2 e 3 de fevereiro de 2018, das 8 

às 17 horas o Curso “eSocial e os 

requisitos de SST na Folha de Pa-

gamento”. O evento será realizado 

na Sala Polivalente II do SEST/ 

SENAT de Araçatuba (SP) que fica 

na Rodovia Senador Teotônio Vi-

lela, Km 9, ao lado do Hospital da 

Unimed. 

     O curso será ministrado pelo 

especialista Jorge Gimenez Bar-

ruezo e é voltado para Profissio-

nais de segurança e saúde; profis-

sionais de RH; contadores; con- 

sultorias de SST; estudantes e in-

teressados em geral. 

     Inscrições (R$300) por pessoa 

poderá ser feita no: 

     contato@norminha.net.br ou 

no WhatsApp 18 99765 2705. 

     Faça depósito bancário para 

Tsuchiya Maioli & Maioli Ltda. 

Banco Itaú Agência 0144 – CC 

04509-3 CNPJ 07.843.347/0001 

-45 e envie comprovante com no-

me completo, CPF e e-mail. 

     Uma realização de Norminha 

em parceria com Gimenez e Asso-

ciados (de São Paulo) e VN Con-

sultores Associados. N 

 
  
 

     Norminha 
     CURSO superprático e profis-

sionalizante para trabalhar com 

todas as etapas do ciclo da NR-12 

será realizado de 14 a 17 de mar-

ço de 2018, das 8 às 17 horas no 

Campus II da UNOESTE, Rodovia 

Raposo Tavares Km 572 em Pre-

sidente Prudente (SP). 

     

     Com vagas limitadas as infor-

mações e inscrições devem ser 

feitas no: 

     contato@norminha.net.br ou 

pelo WhatsApp 18 99765 2705 

     Investimento de R$900 com 

desconto especial para inscrições 

em grupo. 

N 
 
  
 

Presidente Prudente recebe em 

março curso completo da NR-12 

http://www.norminha.net.br/
http://radio.garden/live/santo-anastacio-sp/radio-sesmt-01
http://radio.garden/live/santo-anastacio-sp/radio-sesmt-01
http://sesmtagora.webnode.com/
http://tunein.com/get-tunein
https://www.radios.com.br/
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.norminha.net.br/
http://www.fundacentro.gov.br/
http://www.norminha.net.br/Normas/normas.asp
http://www.inmetro.gov.br/
http://www.norminha.net.br/Norminha/norminhas.asp
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/arquivos.asp
http://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm
http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
https://www.facebook.com/norminhanet
http://www.anamt.org.br/site/
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.abho.org.br/
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/RosinaldoNovembro2014_Arquivo.pdf
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Estágio: saiba quais são os benefícios e as regras 

     Norminha 
     O PERÍODO de recesso pode 

ser um bom momento para plei-

tear uma vaga de estágio. Com vi-

agens e términos de bolsas, a 

procura e a oferta tendem a au-

mentar nessa época. Por isso, o 

Ministério do Trabalho faz um a-

lerta aos estudantes: apesar de 

não configurar vínculo empregatí-

cio, os estágios compreendem 

uma série de direitos, garantidos 

pela Lei nº. 11.788, de 2008, co-

nhecida como Lei do Estágio. 

     Segundo o diretor de Políticas 

de Empregabilidade do Ministério 

do Trabalho, Higino Brito Vieira, o 

estágio é fundamental para o co-

nhecimento do ambiente de traba-

lho e da progressão curricular. “É 

o primeiro passo de muitos traba-

lhadores. Promove conhecimen-

to, faz despertar para a impor-

tância das atribuições profissio-

nais, ajuda na compreensão de 

hierarquia e organização e pode 

proporcionar oportunidades no 

mercado”, destaca o diretor. 

     Para se candidatar às oportu-

nidades de estágio é preciso ser 

estudante do ensino médio, do 

ensino superior, da educação es-

pecial ou profissional ou dos a-

nos finais do ensino fundamental, 

na modalidade profissional da e-

ducação de jovens e adultos. 

     Carga horária – A jornada de 

trabalho do estudante varia de a-

cordo com a modalidade de en-

sino. São quatro horas diárias, 

não excedendo a 20 horas sema- 
nais, no caso de estudantes da e- 

 

ATESEGES realiza palestra em Linhares (ES) 

 

Técnicos de segurança do Trabalho do Norte do Espírito Santos 

estiveram reunidos em palestra apresentada em Linhares (ES) 

     A ATESEGES tem pretensões 

de desenvolver em 2018 outros 

vários treinamentos com a finali-

dade de ampliar os conhecimen-

tos dos profissionais e melhor a-

tuações na prevenção. N 

 

 

Relatório de Atividades 

Potencialmente Poluidoras e 

Utilizadoras de Recursos 

Ambientais (RAPP) 

 

     Guias de preenchimento dos 

formulários do RAPP: 

Guia Geral RAPP 

Guia Barragens 

Guia Certificados Ambientais 

Guia Comercialização Animais 

Guia Comercialização Prod Fauna 

Flora 

Guia Comercialização Prod Quí-

micos 

Guia Efluentes Líquidos 

Guia Emissões Areas Descobertas 

Guia Emissões Pilhas Estocagem 

Guia Emissões Plantação Veg Na-

tiva 

Guia Emissões Vias Despavimen-

tadas 

Guia Exploração Madeira Lenha 

Subprodutos Florestais 

Guia Extração Tratamento Prod 

Minerais 

Guia Extrator Prod Florestais 

Guia Fabricante Mat Prima Flo-

restal 

Guia Fontes Energeticas Poluen-

tes 

Guia Importador Exportador Fau-

na Flora 

Guia Matéria Prima Insumos 

Guia Pescador Profissional 

Guia Pilhas Baterias Fab Nacional 

Guia Pilhas Baterias Importador 

Guia Pilhas Baterias Reciclador 

Guia Poluentes Atmosféricos 

Guia Produtos Reciclados 

Guia Produtos Subprodutos 

Guia Resíduos Sólidos Armaze-

nador 

Guia Resíduos Sólidos Destina-

dor 

Guia Resíduos Sólidos Gerador 

Guia Resíduos Sólidos Transpor-

tador 

Guia Silvicultura 

Guia Sisfauna Partes Produtos 

Guia Sisfauna Plantel Estimado 

Guia Sisfauna Plantel Exato 

Guia Tranp Prod Quim Perig 

Combust 

Guia Unidade Poluidora 

Guia Uso Patrimônio Genético e 

Introdução de Espécies 

 

Fonte: http://www.ibama.gov.br  

Mais informações: 

http://www.ibama.gov.br/perguntas-

frequentes/relatorios/rapp  

Uma ótima semana a todos e até 

a próxima! 

Patrícia Milla Gouvêa Dantas 

      Norminha 
     A ATESEGES – Associação 

dos Técnicos de segurança do 

Norte do Espírito Santo realizou 

palestra sobre “Técnica de Amos-

tragem de Agentes Químicos” no 

dia 16 de dezembro de 2017 em 

Linhares, região norte do Espírito 

Santo. 

     A palestra foi proferida por A-

lessandro Rodrigues, Higienista 

Ocupacional e reuniu mais 20 

profissionais daquela região, os 

quais tiveram a oportunidade de 

conhecer as novidades no que 

concerne a amostragem dos a-

gentes químicos e integração pro-

fissional. 
 

 

Entenda os direitos dos estagiários e os deveres de quem concede a 

bolsa 

ducação especial e dos anos fi-

nais do ensino fundamental na 

modalidade profissional de edu-

cação de jovens e adultos. Para o 

ensino médio regular, educação 

profissional de nível médio e en-

sino superior, pode-se trabalhar 

seis horas por dia, sem ultrapas-

sar a 30 horas semanais. 

     O estágio relativo a cursos que 

alternam teoria e prática, em que 

não estão programadas aulas pre-

senciais, pode chegar a até 40 ho-

ras semanais, mas é preciso que 

esteja previsto no projeto pedagó-

gico do curso e da instituição de 

ensino. Também está prevista na 

Lei do Estágio a redução da carga 

horária em casos em que a ins-

tituição de ensino adotar verifica-

ções de ensino periódicas ou fi-

nais para garantir o bom desem-

penho dos estudantes. 

     Fiscalização – O coordenador 

geral de Fiscalização do Ministé-

rio do Trabalho, João Paulo Reis, 

salienta que as jornadas precisam 

ser levadas a sério pelos estagiá-

rios, instituições de ensino e ins- 
tituições públicas e privadas. “O 

estudante não pode exceder às 

jornadas previstas em lei. O esta-

giário não pode ser visto como 

uma mão de obra barata. O está-

gio faz parte do projeto de apren-

dizagem profissional do cidadão. 

Caso as regras não sejam cum-

pridas, o estudante pode requerer 

seus direitos trabalhistas na Jus-

tiça, o que implicaria a descarac- 
terização do contrato de estágio. 

Com isso, a empresa ou a insti- 

tuição pública podem ser onera-

das com o pagamento de todos os 

custos do trabalhador, como FG 

TS e INSS”, enfatiza o coordena-

dor. 

     Segundo a legislação, a insti-

tuição privada ou pública que re-

incidir nas irregularidades tam-

bém pode ficar impedida de rece-

ber estagiários por dois anos. 

     Confira mais informações so-

bre estágio: 

     Tempo de estágio: a duração, 

na mesma empresa ou órgão pú-

blico, não pode exceder a dois a-

nos, exceto para portadores de 

deficiência. 

     Férias: a partir de um ano de 

estágio, o estudante terá recesso 

de 30 dias. 

     Vínculo: o contrato de estágio, 

em regra, não configura vínculo 

empregatício. 

     Estrangeiros: a legislação vi-

gente permite a participação de 

estrangeiros em programas de es-

tágio. 

     Agentes de integração: são en-

tidades que auxiliam no aperfei-

çoamento do estágio e aproxi-

mam estudantes, empresas e ins-

tituições públicas. 

     Cobrança: é vedada a cobran-

ça de qualquer quantia dos agen-

tes de integração para os esta-

giários. 

     Descanso: estagiários e chefes 

devem acordar os horários de lan-

ches, almoço e jantar, sempre 

respeitando os limites da saúde e 

da produtividade. 

     Remunerados: estágios po-

dem ser remunerados ou não. O 

detalhamento está na Lei 11.788, 

de 25 de setembro de 2008. 

     Faltas: as ausências do esta-

giário podem ser descontadas no 

pagamento da bolsa. 

     Previdência: estagiário não é 

segurado, mas pode contribuir 

como segurado facultativo da pre-

vidência social. 

     Saúde e alimentação: vale-ali-

mentação e seguro saúde não são 

obrigatórios. N 

Ministério do Trabalho 

Suendi Peres Costa 

 

Senac Araçatuba 

lança 

programação de 

cursos técnicos 

para o primeiro 

trimestre de 

2018 

 

Unidade oferecerá 10 formações 

em diversas áreas; a novidade 

são as especializações técnicas 

em segurança do trabalho na 

construção e instrumentação 

cirúrgica 

     Norminha 
     O SENAC Araçatuba já está 

com inscrições abertas para os 

cursos técnicos que serão ofe-

recidos no primeiro trimestre de 

2018. Na programação estão 10 

opções de cursos nas áreas de 

arquitetura e urbanismo, beleza e 

estética, comunicação e artes, 

gastronomia, gestão e negócios, 

meio ambiente, segurança e saú-

de no trabalho e saúde e bem-es-

tar. 

     Entre as formações, a unidade 

vai disponibilizar dois cursos de 

especialização técnica: Especiali-

zação Técnica em Segurança do 

Trabalho na Construção e Espe-

cialização Técnica em Enferma-

gem Instrumentação Cirúrgica. 

“Toda a programação é desen-

volvida em sintonia com as ne-

cessidades do mundo do trabalho 

e dos profissionais da região”, 

destaca Marlene dos Santos Ze-

quin, gerente do Senac Araça-

tuba. 

     Todos os cursos estão com 

desconto de 30%. Há também 

266 vagas para bolsas de estu-

dos, o que possibilita pessoas 

com renda familiar per capita de 

até dois salários mínimos fede-

rais capacitar-se e garantir novas 

colocações no mundo do traba-

lho. “Por meio do Programa Se-

nac de Gratuidade cumprimos 

nosso compromisso com o de-

senvolvimento de pessoas”, re-

força a gerente.  

     Para se candidatar a uma vaga 

gratuita, as inscrições devem ser 

realizadas no Portal Senac até 

dois meses antes da data de início 

do curso, a partir das 12 horas da 

manhã 

www.sp.senac.br/bolsasdeestudo, 

e encerram-se até cinco dias úteis 

antes da data de início do curso 

ou quando as turmas atingirem a 

relação de três candidatos por 

vaga; o que ocorrer primeiro. 

     Todas as informações sobre 

os cursos, descontos e inscrições 

estão disponíveis no site 

www.senac.sp.br/aracatuba ou 

diretamente na unidade, locali-

zada na Avenida João Arruda 

Brasil, 500 – São Joaquim. 

N 

 

     O Relatório Anual de Ativida-

des Potencialmente Poluidoras e 

Utilizadoras de Recursos Ambien-

tais (RAPP), previsto na Lei 6. 

938/81 (§ 1º, Art. 17-C), é um ins-

trumento de coleta de informa-

ções de interesse ambiental com 

objetivo de colaborar com os pro-

cedimentos de controle e fiscali-

zação ambiental, além de subsi-

diar ações de gestão ambiental. O 

seu preenchimento e entrega são 

obrigatórios para pessoas físicas 

e jurídicas que exercem atividades 

sujeitas à cobrança de Taxa de 

Controle e Fiscalização Ambiental 

- TCFA. 

     Para verificar quais atividades 

são passíveis de TCFA e, conse-

quentemente, obrigadas ao RAPP, 

acesse a tabela de atividades po-

tencialmente poluidoras e utiliza-

doras de recursos ambientais do 

Cadastro Técnico Federal de Ati-

vidades Potencialmente Poluido-

ras e Utilizadoras de Recursos 

Ambientais - CTF/APP. As ativi-

dades marcadas com “Sim” na 

coluna TCFA são também passí-

veis de RAPP. 

     O RAPP foi regulamentado pe-

la IN Ibama 06/2014, sendo com-

posto por formulários eletrônicos, 

divididos por temas específicos. 

O número e tipos de formulários a 

serem preenchidos varia em fun-

ção das atividades registradas no 

CTF/APP. 

     Para saber quais formulários 

devem ser preenchidos para cada 

atividade potencialmente poluído-

ra desenvolvida, e quais dados 

são solicitados em cada formu-

lário, acesse os anexos da IN Iba-

ma 06/2014. 

     O período regular para preen-

chimento e entrega do RAPP é de 

1º de fevereiro a 31 de março de 

cada ano. Os dados a serem pre-

enchidos devem ser referentes ao 

exercício da atividade no período 

de 1° de janeiro a 31 de dezembro 

do ano anterior. 

     Para facilitar o preenchimento, 

encontram-se disponíveis um 

Guia Geral sobre o RAPP e guias 

de preenchimento para cada for-

mulário do relatório. Para acessar 

o RAPP, acesse os Serviços do 

Ibama. Dentro do sistema, passe a 

seta do mouse no menu “Rela-

tórios” submenu “Atividades - Lei 

10.165/00”. 
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Sistema Wetland, empregado no 

tratamento de esgoto, visa 

promover melhorias no 

saneamento rural 

 

Sofia fez parte do grupo de jornalistas convidados para conhecer o projeto 

Empresa é condenada a pagar R$ 300 mil por 

discriminar trabalhadores: 'baiano lerdo' 
 

 

 

 

Tino Foss e Alexandre Harkaly 

explicaram detalhes sobre o 

projeto 

tem um sistema radicular perfu-

mado, com propriedades medici-

nal e protetora do solo”, comen-

tou. 

     Após esse processo de trata-

mento, o executivo explicou que o 

efluente entra no último tanque 

que conta com uma pequena 

bomba e numa frequência plane-

jada o produto passa por uma ra-

mificação, no modelo de espinha 

de peixe, quando ocorre uma irri-

gação homogênea por toda a su-

perfície, a qual vai verticalmente 

penetrando pela camada de areia 

e é coletada por uma rede de dre-

nagem. “Essa água, que atende os 

parâmetros legislativos para de-

volução na natureza, será colhida 

e usada para regar as plantas que 

estão no terreno”, comentou. 

     O custo para implantação do 

projeto ficou em torno de R$ 140 

mil. Veloso destacou que se trata 

de investimento bastante impor-

tante para a área rural de Ho-

lambra, uma vez que irá propor-

cionar benefícios tanto para os 

moradores, quanto para o meio 

ambiente. “Esse é um projeto ino-

vador que deve se estender para 

as demais localidades rurais da 

cidade”, concluiu. N Sofia Jucon 

um nordestino  não ofenderia ou-

tro, “até porque, infelizmente, não 

raro um oprimido assume o lado 

do opressor”. 

     O valor a ser pago, fixado co-

mo compensação punitiva, para 

evitar a reincidência dessa prática, 

será revertido ao Fundo de Pro-

moção do Trabalho Decente, à As-

sociação de Pais e Amigos de 

Crianças e Adolescentes com Dis-

túrbios de Comportamento e ao 

Lar Irmã Benedita Camurugi – R$ 

100 mil para cada. Apesar de a 

empresa não possuir filial em Sal-

vador, tem responsabilidade de 

pagar pelo dano moral causado, 

segundo o MPT. A empresa tem 

sede em Curitiba, no Parané. 

     O CORREIO procurou a Bema-

tech S/A, mas não teve retorno até 

a publicação dessa reportagem. 

 

N 

Correio 24 Horas 

 

 

neiramente nas mídias. Porém, 

muitas vezes, não discutimos a 

importância de cuidar de nossa 

saúde mental. Não queremos di-

zer que uma está separada da ou-

tra. Somos um todo! Mas, quando 

nossa saúde mental está prejudi-

cada, pode ser mais difícil cuidar 

de nossa saúde física, ter dispo-

sição para realizar atividades não 

obrigatórias e até deixar de cum-

prir com nossos compromissos. 

Isso pode ocorrer em momentos 

complexos, nos quais podemos 

precisar de auxílio para encontrar 

soluções e modos de lidar. 

     Por isso, é importante exercer 

nosso autocuidado. Olhar com a-

tenção para nossa autoestima, ter 

momentos de lazer, relações sau-

dáveis com a família, amigos e no 

Trabalho. Promover espaços sa-

dios a nossa volta, nos abrirmos 

para o diálogo, ter parceiros e in-

tensificar relações de solidarieda-

de. 

     Contudo, pode haver situações 

que irão nos exigir mais. Nesse 

sentido, as estratégias de autocui-

dado são importantes, porque elas 

podem nos auxiliar a reconhecer 

quando precisamos de ajuda; das 

pessoas próximas ou de um pro-

fissional. Atitudes como negar e 

postergar problemas e sofrimen-

tos nos levam a caminhar mais 

tristes, com menos potência e 

mais dificuldades. 

     Nesse ponto, nos remetemos à 

Campanha Janeiro Branco “dedi-

cada a convidar as pessoas a pen-

sarem sobre suas vidas, seus sen-

tidos e propósitos, a qualidade 

dos seus relacionamentos e o 

quanto elas conhecem sobre si 

mesmas, suas emoções, seus 

pensamentos e sobre os seus 

comportamentos”. 

     Se, por alguma razão as ações 

mencionadas ou aquelas que você 

adota em sua vida não sejam su-

ficientes para lidar com alguma 

questão delicada que esteja viven-

ciando, seja honesto com você, 

reconheça este momento de difi-

culdade. Isso não é fraqueza, é co-

ragem. Busque ajuda profissional! 

     Cuide de si. 

     Caro leitor, caso queira nos 

enviar as reflexões que emergiram 

a partir deste texto, continuemos 

essa conversa. Receberemos suas 

análises através do email disponí-

vel abaixo. 

     Caso tenha se interessado pelo 

tema exposto e queira se aprofun-

dar mais sobre o assunto, ins-

creva-se para o curso que iremos 

oferecer enviando seu contato 

para o e-mail: 

evoluir@evoluirassessoria.com.br 

e assim enviaremos maiores in-

formações. 

     Preparamos para você, leitor, 

que se interessou no curso, dois 

vídeos sobre o conteúdo progra-

mático que vamos debater. Saiba 

mais acessando os links abaixo: 

https://youtu.be/DIh8wdAT5jI  

https://youtu.be/eWB1klh1CbA 

N 
      

      A PREFEITURA de Holambra 

inaugurou, em parceria com o go-

verno Holandês e a iniciativa pri-

vada, no dia 26 de outubro, um 

sistema conhecido como “wet-

land”, uma tecnologia de purifica-

ção de efluentes domésticos, que 

consiste em tratar água de esgo-

tos através da filtragem e absor-

ção de plantas resultando em e-

fluente limpo, inodoro, e transpa-

rente, com medições dentro das 

especificações legais para reúso 

ou devolução para a natureza. O 

projeto, desenvolvido pela em-

presa holandesa Wetlantec, aten-

de uma escola e creche locais, 

com cerca de 200 pessoas, no 

Bairro Rural Palmeirinha.  

     Eu fiz parte do grupo de jor-

nalistas convidados para a inau-

guração do projeto e o achei fan-

tástico, por atender uma das prin-

cipais demandas que existem em 

termos de saneamento nas áreas 

rurais em todo o Brasil, pois é 

uma tecnologia simples, acessí-

vel, que envolve baixo custo e 

mão de obra, mas, especialmente, 

pelo caráter socioambiental que é 

trabalhado em conjunto ao longo 

do seu desenvolvimento. 

     Entre os objetivos estão o de 

melhorar e ampliar o saneamento 

na área rural de Holambra. Geral-

do Veloso, superintendente do 

Saehol - Serviços de Água e Es-

goto, contou que conheceu essa 

tecnologia após muitas pesquisas 

e as informações reunidas, por 

meio de outros projetos já im-

plantados, apontam que serão al-

cançados bons resultados, pois o 

sistema consegue tratar com efi-

ciência até 95% ou mais do eflu-

ente gerado. “Este é o primeiro 

modelo que estamos viabilizando 

na cidade e acreditamos que será 

uma solução bem interessante, 

uma vez que os custos para a im-

plantação e a manutenção diária 

são acessíveis, o que valoriza a a-

doção dessa solução no municí-

pio”, informa. 

     O evento contou com a pre-

sença de Tino Foss, fundador da 

Wetlantec, que fez um breve his-

tórico sobre a atuação da empresa  

 

O custo para implantação da Wet-

land ficou em torno de R$ 140 mil 
 

na Holanda e como trouxe sua 

experiência para o Brasil. “Já im-

plantamos mais de 2.500 siste-

mas como esse na Holanda; e em 

países como Bélgica, França, In-

glaterra, Ucrânia, Turquia e Cana-

dá. Estive no Brasil há cinco anos 

com a comitiva do rei da Holanda 

e vislumbrei a oportunidade de 

oferecer esse sistema em alguns 

municípios e, então, o implemen-

tamos nas cidades de Itu e Itobi, 

SP. Algumas das vantagens é que 

essa tecnologia funciona de forma 

muito eficiente e com baixo 

consumo de energia”, destacou. 

     Os wetlands construídos são 

sistemas artificialmente projeta-

dos para utilizar plantas aquáticas 

(macrófitas) em substratos como 

areia, cascalhos ou outro material 

inerte, onde ocorre a proliferação 

de biofilmes que agregam popu-

lações variadas de microrganis-

mos os quais, por meio de pro-

cessos biológicos, químicos e fí-

sicos, tratam águas residuárias. 

Segundo Alexandre Harkaly, dire-

tor da Wetlantec, o wetland im-

plantado em Holambra, que pos-

sui 160 m2, é chamado de fluxo 

vertical de areia e brita. O sistema 

é dividido em duas etapas. A pri-

meira é composta por três caixas 

com sistema biodigestor, que tem 

como principal função filtrar o 

material bruto que chega ao local 

através de encanamento. E a se-

gunda é composta por um jardim 

filtrante. De acordo com Harkaly, 

o processo começa com a entrada 

da coleta do esgoto doméstico, 

depois passa por uma depuração 

anaeróbica, sem oxigênio, que é 

importante para decompor, ho-

mogeneizar e estabilizar o esgoto 

para ser aproveitado pelas plan-

tas. “Nesse projeto foi adotada a 

Vetiver,  uma planta  perene  que  

     Norminha 
     A EMPRESA Bematech S/A, 

voltada para ações de tecnologia, 

foi condenada em R$ 300 mil  por 

assédio moral praticado contra 

trabalhadores baianos. De acordo 

com o Ministério Público do Tra-

balho (MPT), o assédio moral era 

praticado pelos gerentes Rodrigo 

Galvão e Gustavo Zuali, que ofen-

diam seus funcionários com in-

sultos, constrangimentos e humi-

lhações. 

     "As expressões usadas reitera-

damente revelavam discriminação 

de origem, pois atingiam todo o 

povo da Bahia, com expressões 

como 'baianos lerdos', em asso-

ciação à suposta incompetência e 

ineficiência dos funcionários", a-

firmou a juíza Lucyenne Amélia de 

Quadros Veiga, da 36ª Vara do 

Trabalho de Salvador na senten-

ça. 

     A sentença proíbe ainda a em-

presa de permitir que se ofenda a 

honra, a moral ou a dignidade de 

seus empregados. Também deve-

rá elaborar programa permanente 

de prevenção ao assédio moral e 

promover palestras sobre práticas 

discriminatórias. 

     “Apresentamos a ação após 

nos convencer da prática de as-

sédio moral, com fortes traços de 

preconceito de origem e encon-

tramos na magistrada que apre-

ciou o caso a sensibilidade para 

dar uma decisão exemplar”, ava-

liou o procurador Rômulo Almei- 

da, autor da ação. 

     Na sentença, a juíza Lucyenne 

Veiga explica a origem da discri-

minação. “Na verdade, segundo 

estudos antropológicos, o estig-

ma de preguiçoso do baiano teve 

origem na elite branca que domi-

nava o Brasil na época da escra-

vidão dos negros e era usada para 

desdenhar desses escravos que 

laboravam até a exaustão”, pon-

tuou a juíza.  

     Em defesa, no processo, a em-

presa alegou que sempre cum-

priu determinações legais. Teste-

munhas de defesa também pres-

taram depoimento, o que não foi 

suficiente para desconstituir a 

prova testemunhal produzida pe-

lo MPT. 

     A Bematech alegou também 

que um de seus gestores era nor-

destino, mas a juíza considerou 

que o argumento não leva à con- 
clusão  de que,  por este  motivo, 

 

 
 

Sentença proíbe ainda a empresa de permitir que se ofenda a honra, a 

moral ou a dignidade de seus empregados 

     Norminha 
     OLÁ PESSOAL. Estamos de 

volta! Na semana passada nos a-

quecemos com o debate acerca 

do conceito de trabalho e alguns 

de seus desdobramentos. Nesta 

segunda semana do mês de Já-

neiro, ampliaremos nosso conhe-

cimento sobre o conceito de Saú-

de. Na semana que vem, tratare-

mos sobre Segurança do Traba-

lho. Lembrando que todos eles 

estão correlacionados. 

     Pela complexidade dos deba-

tes, deixaremos o convite para 

sua participação na “Capacitação: 

Doenças Sociais no Mundo do 

Trabalho” que iremos oferecer no 

dia 27 de janeiro de 2018, das 8 

às 17 horas, em Serra (ES), onde 

será possível compartilhar/ampli-

ar conhecimentos e dialogar so-

bre estes e outros temas. 

     Para falar de saúde, recorre-

mos à conceituação da Organiza-

ção Mundial da Saúde. Segundo 

o órgão, “Saúde é um estado de 

completo bem-estar físico, men-

tal e social, e não apenas a au-

sência de doenças”. Mas, como 

atingir esse ideal tão complexo de 

Saúde? 

     Em diversos momentos da 

nossa vida corpo, mente, traba-

lho, família, amigos, lazer, di-

nheiro, casa, dentre tantos outros  

sonhos, preocupações e motiva-

ções, se atravessam e nos atra-

vessam. Podem se desdobrar em 

vivências saudáveis ou não. Po-

dem produzir alegria e/ou sofri-

mento. 

     Nosso cotidiano veloz e “mul-

tiexigente”, muitas vezes, não 

produz experiências sadias. Por 

vezes, a rotina e os modos de con-

duzí-la podem se desdobrar em 

momentos de: Estresse, Depres-

são, Síndrome do Pânico, Alcoo-

lismo, Tabagismo, Ansiedade, Vi-

olência física ou psicológica, den-

tre tantas outras. Mas, como dri-

blar as inconstâncias da vida ou a 

rotina conturbada? É simples não 

levar os problemas do Trabalho 

para casa e vice versa? 

     Infelizmente, não há receita. 

No entanto, precisamos reconhe-

cer estratégias que possam tornar 

nossas vivências mais sadias. Es-

tratégias que nos desconectem de 

aspectos estressores, da fadiga, 

do sofrimento e etc. Dentre estas 

estratégias, cuidar da saúde física 

é importante: Realizar atividade fí-

sica, ter uma alimentação equili-

brada e ingerir muita água. No en-

tanto, nem sempre conseguimos 

incluir estas ações em nossa vida 

de forma satisfatória. 

     A importância de cuidar de 

nossa saúde física é discutida roti 

Pausa para Conversa: Diálogos entre Trabalho, 

Saúde e Segurança de Trabalhadores 

http://www.norminha.net.br/
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/empresa-e-condenada-a-pagar-r-300-mil-por-discriminar-trabalhadores-baiano-lerdo/
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/empresa-e-condenada-a-pagar-r-300-mil-por-discriminar-trabalhadores-baiano-lerdo/
https://youtu.be/DIh8wdAT5jI
https://youtu.be/eWB1klh1CbA
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Atualização da Classificação de Doenças terá transtornos 

por jogos eletrônicos 

 

Saque de cotas do PIS/Pasep 

para mulheres e homens com 

mais de 60 começa no dia 24 
 

 
 

Governo federal estima que 4,5 milhões de cotistas sejam beneficiados 

ça constitucional permaneceram 

lá. Os trabalhadores titulares des-

sas contas – ou seus herdeiros, 

no caso de morte do titular – po-

dem sacar o saldo existente de a-

cordo com os motivos de saque 

estabelecidos em lei. Um desses 

motivos é justamente a idade, que 

o governo já havia reduzido, em 

2017, de 70 anos para mulheres a 

partir de 62 anos e homens a par-

tir de 65. 

     Tem direito ao saque quem tra-

balhou formalmente até 4 de outu-

bro de 1988 e hoje atende a algum 

dos seguintes critérios: 

     • Aposentadoria. 

     • Falecimento (dependentes 

podem solicitar o saque da cota). 

     • HIV-Aids (Lei 7.670/88). 

     • Neoplasia maligna - Câncer 

(Lei 8.922/94). 

     • Reforma militar. 

     • Amparo Social (Lei 8.742/ 

93): Amparo Assistencial a Porta-

dores de Deficiência (espécie 87) 

e Amparo Social ao Idoso (espé-

cie 88). 

     • Invalidez (com ou sem con-

cessão de aposentadoria). 

     • Reserva remunerada. 

     • Idade igual ou superior a 60 

anos para homens e para mulhe-

res. 

     • For acometido de doenças 

ou afecções listadas na Portaria 

Interministerial MPAS/MS nº 

2998/2001 (titular ou um de seus 

dependentes). 

     • Morte, situação em que o 

saldo da conta será pago aos de-

pendentes ou sucessores do 

titular. 

     Onde sacar 

     • Trabalhadores da iniciativa 

privada sacam os valores na Caixa 

     • Servidores públicos, no 

Banco do Brasil. 

     Como sacar: No caso da Cai-

xa, quem tem até R$ 1,5 mil a 

receber, poderá retirar o valor com 

a Senha Cidadão, nos terminais 

de autoatendimento. Entre R$ 1,5 

mil e R$ 3 mil é necessário ter o 

Cartão do Cidadão e senha. 

     Valores acima de R$ 3 mil só 

poderão ser retirados nas agên-

cias bancárias. Quem tem conta 

corrente, Caixa Fácil ou poupança 

na Caixa terá o valor depositado 

diretamente nas contas. N 
 

Minis do Trabalho - Suendi Peres Costa 

 

     Norminha 
     DEPOIS de 28 anos, a Organi-

zação Mundial de Saúde (OMS) 

vai atualizar a Classificação Esta-

tística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a 

Saúde (CID, sigla em inglês). A 

previsão é que a definição de vá-

rios transtornos mentais seja re-

formulada e inclua novos concei-

tos, como o transtorno por jogos 

eletrônicos e o transtorno de in-

congruência de gênero. 

     A CID é um sistema que foi 

criado para listar, sob um mesmo 

padrão, as principais enfermida-

des, problemas de saúde pública 

e transtornos que causam morte 

ou incapacitação de pessoas, a-

lém de orientar a conduta de pro-

fissionais de saúde na identifica-

ção e tratamento dessas doenças. 

     A referência para a formação 

da CID é a Nomenclatura Inter-

nacional de Doenças, da OMS. No 

Brasil, a CID baseia as definições 

dos principais levantamentos es-

tatísticos elaborados pelo Minis-

tério da Saúde. 

     Atualmente, está em vigor a 

CID-10, que foi aprovada em 

1990. A versão consolidada da 

nova classificação, que será cha-

mada CID-11, deve ser avaliada 

durante a Assembleia Mundial de 

Saúde, prevista para maio deste 

ano, em Genebra, na Suíça. 

     Saúde mental 

     A classificação de 1990 está 

sendo revisada há alguns anos 

por uma série de especialistas de 

diferentes áreas e países, incluin-

do o Brasil. As mudanças em de-

bate que têm chamado mais aten-

ção são as relacionadas à saúde 

mental. 

     Entre as principais alterações, 

está a inclusão na lista de trans-

tornos mentais ocasionados por 

comportamentos obsessivos do 

chamado gaming disorder ou 

“transtorno por jogos eletrôni-

cos”. 

     Segundo a OMS, o uso abusi-

vo de internet, computadores, 

smartphones e outros aparelhos 

eletrônicos, além do descontrole 

no uso de videogames, aumentou 

drasticamente nas últimas déca-

das e este aumento veio associa-

do a casos documentados de con-

sequências negativas para a saú-

de. Mas, o assunto ainda está 

sendo discutido pelos especialis-

tas que participam do processo de 

definição das novas diretrizes. 

     “Existe um debate se a CID-11 

deveria incluir uma categoria de 

Gaming Disorder, algo como 

Transtorno por Jogos Eletrônicos, 

como parte de um comportamen-

to de jogo persistente ou recor-

rente caracterizado por um des-

controle sobre o jogo, em prejuízo 

de outras atividades na medida 

em que o jogo tem precedência 

sobre outros interesses e ativida-

des diárias, mesmo quando a 

continuação de jogos implica a 

ocorrência de consequências ne- 

 

 

gativas. Se a falta de autocontrole 

em relação a videogames será le-

gitimada como transtornos espe-

cífico é tema de debate, uma vez 

que há dúvidas de como definir o 

conceito”, explicou o psiquiatra 

Jair Mari, coordenador dos Estu-

dos de Campo no Brasil para o 

Desenvolvimento da Classifica-

ção dos Transtornos Mentais e de 

Comportamento da CID-1. 

     Segundo Mari, que também é 

professor titular do Departamento 

de Psiquiatria da Universidade 

Federal de São Paulo (USP), a 11ª 

revisão da CID é muito mais am-

pla e reformula a apresentação de 

vários transtornos, como o Ob-

sessivo Compulsivo, que deixa a 

categoria de transtornos neuróti-

cos e passa integrar o conjunto de 

distúrbios caracterizados por 

pensamentos e comportamentos 

repetitivos. 
 

 
 

     Há também a eliminação dos 

subtipos da esquizofrenia, além 

de mudanças na classificação dos 

transtornos do humor, ansiedade, 

estresse, alimentares e os relacio-

nados ao uso de substâncias, en-

tre outros. 

     Incongruência de gênero 

     Ao longo dos séculos, a clas-

sificação passou por várias mu-

danças. As primeiras tentativas de 

listar as principais doenças que 

mais causavam mortes datam do 

século 17. 

     Uma das mudanças mais polê-

micas em toda a história da CID 

foi a inclusão do termo homos-

sexualismo, em 1948, na catego-

ria personalidade patológica. Na 

década de 60, o homossexua-

lismo passou a ser considerado 

como um desvio na categoria de 

transtornos sexuais e na década 

de 70 foi incluído como um trans-

torno mental. 

     Em 1990, quando foi feita a úl-

tima revisão da CID, a OMS reti-

rou a homossexualidade da clas-

sificação como uma doença men-

tal. A data de exclusão do termo  

 

 

 

 

homossexualismo como um dis-

túrbio, 17 de maio, se transfor-

mou no Dia Internacional contra a 

Homofobia e a Transfobia. 

     A CID-11 também deve apre-

sentar uma mudança significativa, 

dessa vez especificamente com 

relação ao tema da transexualida-

de, que será deslocada do rol das 

doenças mentais - onde figura co-

mo Transtorno de Identidade de 

Gênero - para outra categoria. Na 

nova CID, a condição da transe-

xualidade poderá ser definida co-

mo “incongruência de gênero”. 

     Impacto da revisão 

     Assim como o transtorno de 

incongruência de gênero, os 

Transtornos de Sono-Vigília e de 

Disfunções Sexuais serão classi-

ficados como transtornos, porém, 

em outro lugar, não mais debaixo 

da seção de Transtornos Mentais, 

como na CID-10. 

     O professor explicou que foi 

proposta ainda a exclusão dos su-

bitens “orgânico e não orgânico” 

para definir as disfunções sexu-

ais, com o objetivo de eliminar “a 

falsa dicotomia entre mente e cor-

po”. Também devem ser removi-

das as categorias “aversão sexu-

al” e “falta de prazer sexual”, que 

geralmente são associadas a ideia 

de frigidez feminina. 

     Os transtornos de preferência 

sexual passarão a ser chamados 

de Transtornos Parafílicos, “os 

quais envolvem interesses sexu-

ais atípicos sem consentimento 

da outra parte e/ou que haja ame-

aça ou intimidação”. 

     A nova classificação deve ex-

cluir ainda as categorias “fetichis-

mo” e “travestismo fetichista” e 

manter apenas a pedofilia e o sa-

dismo, que configuram importân-

cia de saúde pública. 

     “O item sadismo provavel-

mente será acrescido da palavra 

coercivo para diferenciar da práti-

ca de forma consensual. Espera-

se que as propostas sugeridas 

melhorem a conceituação destas 

condições de saúde, promovam a 

melhoria do acesso aos serviços 

de saúde, a formulação de leis 

mais adequadas, políticas e pa- 

drões de atendimento e reduzam 

a discriminação”, disse Jair Mari. 

     O professor Mari explicou que 

a  mudança na  definição não im-

pedirá o acesso a possíveis trata-

mentos, como terapias hormo-

nais ou cirurgias de readequação 

sexual. Também está sendo pro-

posta uma categoria específica 

para as crianças com incongru-

ência de gênero. 

     O especialista alerta que a 

classificação pode limitar, no 

campo da psiquiatria, as possibi-

lidades de definição de proble-

mas complexos ocasionados por 

diferentes causas, muitas vezes 

imprecisas, como a esquizofre-

nia. 

     Rotina clínica 

     “O diagnóstico ocupa lugar 

especial na rotina clínica de um 

psiquiatra. As categorias diag-

nósticas fornecem as bases para 

que o clínico possa armazenar as 

suas experiências através da ob-

servação dos sinais e sintomas, 

buscando na classificação das 

síndromes o seu melhor trata-

mento, e a predição de um melhor 

prognóstico para o paciente. Há, 

contudo, um esgotamento do mo-

delo diagnóstico adotado pelos 

manuais atuais, como o DSM-5, 

recém-lançado e a CID11, que 

está em fase de preparação. Este 

paradigma de distinção diagnós-

tica com base em classificações 

categóricas pode estar dificultan-

do o desenvolvimento da psiquia-

tria”, argumentou Mari. 

     No entanto, ele destaca que a 

importância da CID como resulta-

do das mudanças na sociedade e 

na medicina. 
 

 
 

     “A CID-11 reflete o conheci-

mento atual de um campo em 

constante evolução, uma vez que 

o avanço científico na área deve 

proporcionar mudanças futuras 

que a psiquiatria brasileira tem a-

companhado, hoje com participa-

ção ativa no processo de pesqui-

sa colaborativa com pesquisado-

res de centros renomados inter-

nacionais”, afirmou Mari. 

     Segundo a OMS, no Brasil é 

possível ainda que a epidemia do 

vírus Zika, que atingiu fortemente 

o país a partir do fim de 2015, 

possa motivar a inclusão da Sín-

drome Congênita do Zika no novo 

catálogo. 

     A síndrome afetou a formação 

milhares de recém-nascidos e a-

presenta uma série de sintomas 

clínicos e malformações neuroló-

gicas que ainda estão sob inves-

tigação. N 

Edição: Kleber Sampaio 

Agência Brasil 

 

 

     Norminha 
     O PAGAMENTO das cotas do 

PIS/Pasep para mulheres e ho-

mens que têm 60 anos completos 

ou mais terá início no dia 24 de 

janeiro. Os beneficiários que pos-

suem conta corrente ou poupança 

individual na Caixa Econômica 

Federal ou no Banco do Brasil te-

rão o valor depositado automati-

camente nas contas, de forma an-

tecipada, na noite do dia 22 de 

janeiro. O resgate do benefício foi 

liberado por meio da Medida Pro-

visória (MP) n° 813/2017, que 

entrou em vigor no dia 6 de já-

neiro. Para ter direito é preciso 

que o cadastro no PIS/Pasep te-

nha sido feito entre 1971 e 4 de 

outubro de 1988. 

     A estimativa do governo fede-

ral é que 4,5 milhões de cotistas 

sejam beneficiados. Com isso, a 

economia brasileira deve ter uma 

injeção de mais de R$ 21 bilhões. 

Os recursos das cotas do PIS/ 

Pasep começaram a ser liberados 

em outubro do ano passado. O va-

lor total sacado é de R$ 2,2 bi-

lhões para aproximadamente 1,7 

milhões de cotistas. 

     Para os grupos de cotistas que 

já tiveram os saques liberados, 

como aposentados de qualquer 

idade, mulheres com mais de 62 

anos e homens com mais de 65, a 

retirada do dinheiro já está dispo-

nível. Basta comparecer às agên-

cias da Caixa, no caso de traba-

lhadores da iniciativa privada, ou 

Banco do Brasil, no caso de ser-

vidores civis e militares. 

     Sobre as cotas – O Fundo Pis/ 

Pasep foi criado na década de 

1970. Os empregadores deposita-

vam mensalmente um valor pro-

porcional ao salário em contas 

vinculadas aos trabalhadores, co-

mo ocorre hoje com o FGTS. Com 

a Constituição de 1988, os em- 
pregadores deixaram de depositar 

o dinheiro individualmente para 

os trabalhadores e passaram a re-

colher à União, que destina o re- 
curso ao Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT), responsável 

pelo pagamento de benefícios co-

mo Seguro Desemprego e Abono 

Salarial. 

     No entanto, os valores deposi-

tados nas contas individuais no 

Fundo PIS/Pasep antes da mudan 

 

 

 

 
 

Uso abusivo de internet, computadores, smartphones e outros 

aparelhos eletrônicos aumentou drasticamente nas últimas décadas 

com consequências negativas para a saúde 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
http://www.equipeni.com.br/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-01/atualizacao-da-classificacao-de-doencas-tera-transtornos-por-jogos-eletronicos
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Mais de 100 mil trabalhadores já instalaram a Carteira de 

Trabalho Digital no telefone 
      Norminha 
     O APLICATIVO da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CP 

TS) foi baixado 111.803 vezes em 

43 dias desde o lançamento, em 

21 de novembro de 2017. Foram 

mais de 2,6 mil downloads por 

dia, número que deve aumentar, 

segundo o coordenador de Identi-

ficação e Registro Profissional do 

Ministério do Trabalho, Sérgio 

Barreto. 

     "A tendência é o número cres-

cer gradativamente na medida em 

que as pessoas forem tomando 

conhecimento da facilidade de ter 

a Carteira de Trabalho no celular", 

avalia Barreto, lembrando que a 

versão digital permite aos traba-

lhadores terem em mãos, a qual-

quer tempo, todas as informações  

 

que constam no documento físico 

atual. 

     Barreto lembra que, pelo apli-

cativo, o trabalhador pode con-

trolar sua situação trabalhista na 

empresa. "Por meio dessa plata-

forma digital, o trabalhador passa 

a ser um agente fiscalizador de 

todo o processo. Ele pode saber,  

Como requerer o Auxílio-Doença-Previdência Social 

No mais basta responder as per-

guntas do médico perito do INSS 

e apresentar os documentos, 

quando solicitado. 

     O que fazer se o benefício for 

indeferido 

     Na hipótese do segurado ter o 

requerimento de auxílio-doença 

indeferido, será possível ingres-

sar com recurso diretamente no 

INSS no prazo de 30 dias após a 

ciência do resultado. 

     O resultado do requerimento 

do benefício de auxílio-doença a-

tualmente é disponibilizado no si-

te da Previdência Social Resul-

tado Perícia, e pode ser obtido 

também através do telefone 135. 

     Embora seja possível interpor 

recurso contra decisão de negou a 

concessão do auxílio-doença, re-

comendamos o ingresso de ação 

judicial para implantação do be-

nefício, pois constatamos que na 

prática a possibilidade de ter um 

resultado positivo é mais elevado 

no processo judicial do que no 

processo administrativo. 

     Necessário frisar que não é 

possível requerer diretamente na 

justiça a concessão do auxílio-

doença, primeiramente o segura-

do deve fazer o requerimento ad-

ministrativo junto ao INSS e so-

mente após o indeferimento é que 

se torna viável o ingresso da ação. 

     Mesmo na hipótese de con-

cessão do auxílio-doença se torna 

possível o ingresso da ação, po-

rém, o objetivo será outro, a con-

versão do auxílio-doença conce-

dido em aposentadoria por inva-

lidez ou auxílio-acidente, confor-

me esclarecemos nesse artigo: 

Converter auxílio-doença em apo-

sentadoria por invalidez. 

N 

 

Waldemar Ramos Junior, advogado, 

autor de artigos, livros e vídeos na área 

do Direito Previdenciário, Trabalhista, 

Civil e Família. Divulga periodicamente 

vídeos no canal do YouTube Saberalei 

conteúdos em diversas mídias sociais 

inclusive no iTunes onde conduz um 

Podcast de vídeo intitulado Dicas 

Jurídicas. 

 

     Nesse primeiro momento, a 

carteira digital não substituirá a 

carteira de papel. Mas o trabalha-

dor poderá fazer as consultas de 

informações pessoais, de contra-

tos de trabalho e também solicitar 

a primeira e a segunda via da car-

teira de trabalho física. 

     A expectativa do Ministério do 

Trabalho é de que 70 milhões de 

trabalhadores tenham acesso ao 

aplicativo disponível para smart-

phones nas versões Android e 

iOS. Dos 111.803 downloads rea-

lizados até agora, 98.364 foram 

para telefone com Android e 13. 

439, para iOS. COMO BAIXAR. N 

 

     Norminha 
     A MRV Engenharia reuniu os 

empregados das obras de Birigui 

(Azaleias) e de Araçatuba (Parque 

Art Ville e Parque Almare) e rea-

lizou no período de 26 a 29 de de-

zembro de 2017 a SIPAT com di-

versas atividades, palestras, sor-

teio de brindes e uma gincana on-

de os trabalhadores brincaram de 

chute na betoneira e cabo de 

guerra. 
 

 
 

     Todas as atividades foram de-

senvolvidas no SESI Clube de 

Araçatuba (SP). 
 

 
 

     As palestras apresentadas fo-

ram: 

     Primeiros Socorros com o 

Bombeiro Militar Neto; 
 

 
 

      

MRV Engenharia realiza SIPAT 

em obras de Araçatuba e Birigui 
 

 

Evento reuniu empregados das obras de Birigui (SP) e Araçatuba (SP) 

no SESI Clube de Araçatuba. 

     Higienização bucal com a 

Doutora Sandra, a qual mantém 

um projeto que se chama “Turma 

do Bem”, que busca dar suporte 

clinico para pessoas de baixa ren-

da familiar; 
 

 
 

     Ocorreu também cortes de ca-

belo, limpeza de pele, maquiagem 

e tudo sobre estética, desenvol-

vido pelo Instituto Embeleze de 

Araçatuba; 
 

 
 

     No encerramento ocorreram 

sorteios de variados brindes. 

     Os Técnicos de segurança do 

Trabalho Santana, Éder e Alex 

também apresentaram palestras 

educativas sobre SST, coordena-

dos pela Supervisora de Seguran-

ça do Trabalho da Regional da 

MRV, Bruna Bizarro. 

     O evento também serviu com 

encerramento das atividades de 

2017 e preparo para que a Segu-

rança do Trabalho seja aplicada 

em todos os dias de 2018. 

N 

 

     Norminha 
     O TRABALHADOR segurado, 

tem direito ao auxílio-doença 

quando perde a capacidade de 

trabalho por um determinado pe-

ríodo. A referida perda da capaci-

dade laborativa pode ser devido a 

um acidente, que pode ou não ter 

relação com o trabalho. 

     Este benefício é pago pelo IN 

SS enquanto o trabalhador segu-

rado estiver realizando tratamento 

médico. Se for constatada através 

de perícia médica que a incapa-

cidade para exercer a sua ativida-

de é total e permanente, o perito 

do INSS pode converter o auxílio-

doença em aposentadoria por in-

validez. 

     Para requerer o auxílio-doença 

no INSS é preciso que o segurado 

realize o agendamento da perícia 

médica. Esse agendamento pode 

ser realizado pelo telefone 135 ou 

pelo site da Previdência Social. 

     Agendamento de perícia pelo 

segurado empregado 

     O primeiro passo para que um 

segurado possa requerer o bene-

fício de auxílio-doença é obter um 

laudo médico atualizado e deta-

lhado com diagnóstico da doença 

e período em que o segurado de-

verá permanecer afastado do tra-

balho ao qual deve ser superior a 

15 dias. Embora não seja obriga-

tório, é recomendável que o laudo 

contenha o CID da doença. 

     Após obter o laudo médico, o 

segurado empregado deve entre-

gar à empresa para registro de seu 

afastamento ao qual será preen-

chido o formulário atestando o úl-

timo dia de trabalho do segurado. 

     Com o laudo médico atualiza-

do e detalhado e após a empresa 

preencher o formulário de afasta-

mento com a data de último dia de 

trabalho, o empregado deverá 

agendar a perícia médica no INSS 

      

e levar todos os documentos ob-

tidos. A empresa pode preencher 

o formulário de requerimento do 

benefício de auxílio-doença e en-

caminhar o empregado, porém, 

não há obrigação de tal provi-

dência e na hipótese da empresa 

não realizar o agendamento, ca-

berá ao empregado solicitar o a-

gendamento. 

     Quando o motivo de afasta-

mento do trabalho tenha sido 

causado por acidente de trabalho 

a empresa deverá entregar ao em-

pregado uma cópia do comuni-

cado de acidente de trabalho, 

CAT. Oportuno esclarecer que o 

CAT deve ser fornecido também 

quando se tratar de doença ocu-

pacional. O não fornecimento do 

CAT não impede o requerimento 

do auxílio-doença pelo emprega-

do. 

     Para ter direito a requerer o 

benefício de auxílio-doença é 

preciso que o segurado tenha um 

mínimo de 12 contribuições, rea-

lizadas antes do mês em que o-

correr o afastamento. No caso de 

doenças graves ou acidentes não 

é exigido carência, mas é preciso 

que o segurado tenha qualidade 

de segurado. 

     A principal diferença do re-

querimento do auxílio-doença 

pelo segurado empregado e os 

demais segurados é a exigência 

do preenchimento do formulário 

de afastamento e do tempo míni-

mo de afastamento. 

     Não há necessidade de laudo 

médico determinando o afasta-

mento por prazo superior à 15 di-

as para que o segurado faculta-

tivo, doméstico, contribuinte in-

dividual e especial possa reque-

rer o agendamento do requeri-

mento do auxílio-doença. Para 

esses segurados o auxílio doença 

é pago pelo INSS desde o pri-

meiro dia de afastamento. 

    Quando os segurados forem a-

cometidos de graves constantes 

na lista abaixo, não haverá exi- 
gência de carência de 12 contri-

buições mensais. As doenças pre 

vistas na legislação são: tubercu-

lose ativa, hanseníase, alienação 

mental, cegueira, paralisia irrever-

sível e incapacitante, cardiopatia 

grave, doença de parkinson, es-

pondiloartrose anquilosante, ne-

fropatia grave, estado avançado da 

doença de paget, (osteíte defor-

mante) síndrome da deficiência 

imunológica, adquirida - AIDS, e 

contaminação por radiação com 

base em conclusão da medicina 

especializada. 

     Se o segurado facultativo, do-

méstico, contribuinte individual e 

especial obter afastamento por 

outras doenças que não constam 

na lista acima, a carência é de 12 

(doze) meses de contribuição ao 

INSS. 

     O segurado facultativo, do-

méstico, contribuinte individual e 

especial tem o prazo de até 30 

(trinta) dias após a confirmação da 

incapacidade de trabalhar para re-

querer o benefício, através do pre-

enchimento e apresentação do re-

querimento. Se o requerimento for 

preenchido e entregue após o tri-

gésimo (30) dia da constatação da 

incapacidade laborativa do traba-

lhador doméstico o auxílio doença 

será concedido a contar da data do 

requerimento. 

     O que fazer na data da perícia 

médica agendada no INSS? 

     No dia agendado para a perícia 

médica o segurado deverá com-

parecer ao INSS com seus docu-

mentos pessoais, tais como: RG e 

CPF; carteira de trabalho; laudos 

médicos e receituários; compro-

vante de endereço; comprovante 

do agendamento da perícia; CAT 

na hipótese de se tratar de aci-

dente do trabalho ou doença ocu-

pacional; formulário de requeri-

mento preenchido e assinado. 

     Não há receita pronta ou orien-

tação mágica para que o benefício 

seja concedido. A recomendação 

legal é que o segurado na data da 

perícia compareça munido de to-

dos os documentos acima e prin- 
cipalmente do laudo médico que 

comprove a incapacidade laboral. 

por exemplo, se a empresa for-

neceu o vínculo trabalhista e se as 

informações dadas estão corretas 

nos sistemas de governo", expli-

ca. 

http://www.norminha.net.br/
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5247-confira-o-passo-a-passo-para-fazer-a-carteira-de-trabalho-digital
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     Norminha 
     A FALTA de chuvas de 2017 

vai pesar no bolso dos consumi-

dores em 2018. Após um ano com 

um volume de afluências abaixo 

da média, que levou a um elevado 

consumo de energia a partir de u-

sinas térmicas, mais caras, a tarifa 

de luz deve subir em um ritmo 

maior neste ano. E isso mesmo 

considerando que o atual período 

chuvoso, iniciado em novembro, 

tem se mostrado mais favorável. 

As projeções variam, mas os rea-

justes das tarifas de energia de-

vem superar os 10%, em média. 

Uma parcela significativa desse 

reajuste vem do aumento do custo 

da energia, pressionado pelo défi-

cit hidrológico (GSF), estimam 

especialistas. 

     Pelos cálculos da Câmara de 

Comercialização de Energia Elé-

trica (CCEE), o déficit hidrológico 

médio de 2017 ficou em 79%, o 

que significa que as hidrelétricas 

geraram 21% menos do que o vo-

lume de energia que tinham di-

reito de comercializar. Para com-

pensar a menor geração hídrica, 

foram acionadas termelétricas, 

que produzem uma energia mais 

cara, gerando custo adicional pa- 

para o sistema. Esse custo deveria 

ser coberto pela receita proveni-

ente das bandeiras tarifárias, mas 

tendo em vista o alto preço da e-

nergia de curto prazo registrado 

ao longo do ano, justamente pela 

geração térmica, o valor arreca-

dado não tem sido suficiente para 

fazer frente às necessidades. 

     A Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) chegou a elevar o 

valor da cobrança adicional com o 

acionamento das bandeiras, a 

partir de novembro, e ainda libe-

rou um recursos proveniente de 

um outro encargo, a Conta de E-

nergia de Reserva (Coner), de 

maneira a reduzir o descompasso   

     Norminha 
     ATÉ JUNHO, o Senac Franca 

oferta um amplo portfólio de cur-

sos técnicos, modalidade bem a-

ceita e requerida pelo mercado 

por causa da específica prepara-

ção prática do aluno, além do a-

primoramento teórico. Em 11 op-

ções de formações, a unidade so-

ma 600 vagas disponíveis, e os 

interessados já podem se inscre-

ver.  

     As oportunidades no Senac 

são para: Técnico em Adminis-

tração, Técnico em Design de In-

teriores, Técnico em Estética, Téc-

nico em Farmácia, Técnico em In-

formática, Técnico em Massotera-

pia, Técnico em Nutrição e Dieté-

tica, Técnico em Podologia, Téc-

nico em Publicidade, Técnico em 

Segurança do Trabalho, Técnico 

em Teatro e Radialista - Setor locu 

Trabalhador que teve plano 

cancelado após demissão deve 

ser indenizado 

resse em manter o plano. Carneiro 

disse que o artigo 30 da Lei 9. 

656/1998 (sobre planos e segu-

ros privados de assistência à saú-

de) garante ao empregado a ma-

nutenção do plano contratado em 

virtude do contrato mesmo se for 

demitido sem justa causa, desde 

que assuma o pagamento integral. 

     De acordo com a sentença, o 

autor da reclamação assinou ter-

mo de opção de continuidade em 

18 de agosto de 2015, manifes-

tando "inequivocamente" perante 

a empresa sua vontade de conti-

nuar usufruindo do plano de saú-

de. 

 

     O próprio termo, disse o juiz, 

prevê que a opção pela manuten-

ção deve acontecer em até 30 dias 

da data da comunicação da dis-

pensa do empregado. Assim, co-

mo a dispensa se deu em 5 de a-

gosto do mesmo ano, o trabalha-

dor satisfez o requisito relativo ao 

prazo para se manifestar. 

     "Desse modo, verifica-se que 

o plano de saúde foi indevida-

mente cancelado pela ré, o que 

presumidamente gerou diversos 

transtornos para o reclamante e 

para a sua família", ressaltou o 

juiz. N 

Com informações da Assessoria de Imprensa 

do TRT-10. 

 

ção. 

     “A conquista de uma vaga no 

mercado está diretamente relacio-

nada à qualificação profissional 

do candidato e sua aptidão ao em-

prego proposto, por isso o apri-

moramento é a questão principal 

a se avaliar antes de iniciar a bus-

ca por emprego”, destaca Leandro 

D’Arco, gerente do Senac Franca. 

Em 2017, mais de 300 pessoas se 

formaram nessa modalidade na 

unidade. 

     Todas os cursos já estão com 

inscrições abertas, e as informa-

ções completas sobre a proposta 

pedadógica das aulas e os pré-

requisitos podem ser conferidas 

no Portal Senac: 

     www.sp.senac.br/franca. Os 

interessados podem aproveitar de 

descontos do Senac São Paulo. 

N 

 

Será o fim da internet livre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formações técnicas são destaques 

no Senac Franca 

Somente para o primeiro semestre, unidade tem 600 vagas disponíveis 

e inscrições estão abertas 

Falta de chuva pode elevar em mais de 10% a conta de luz 

Em 2017, as hidrelétricas geraram 21% menos do que o volume de energia que tinham direito de comercializar 

 

Além do custo com o déficit hidrológico, os especialistas também citam 

os encargos setoriais como fator de pressão nas tarifas de energia 

(Fotoarena/VEJA) 

 entre gastos e receitas. Ainda as-

sim, a projeção é de déficit sig-

nificativo. Pelas regras do setor, 

quando a receita com as bandei-

ras tarifárias não é suficiente para 

cobrir os custos, as distribuidoras 

arcam com compromisso e, no 

momento do reajuste, o saldo 

dessa conta entra no cálculo da 

tarifa, de forma a zerar os passi-

vos. 

     Considerando os dados até 

novembro, a Aneel indicou um 

saldo negativo de R$ 4,8 bilhões 

para compensação futura, por 

meio das bandeiras tarifárias ou 

dos reajustes mensais. A estima-

tiva da Associação de Distribuido 

res de Energia Elétrica (Abradee) 

indica que o déficit das distribui-

doras com o custo hidrológico 

deve somar cerca de R$ 4,3 bi-

lhões em 2017. A leve redução 

deve ser possível tendo em vista 

que em dezembro vigorou a ban-

deira vermelha patamar 1, que a-

diciona R$ 3 a cada 100 KWh 

consumidos, gerando receita pa-

ra a Conta Bandeiras, ao mesmo 

tempo em que o déficit hidroló-

gico e os preços da energia de 

curto prazo foram menores que o 

de meses anteriores. 

     No entanto, para janeiro, a A-

neel definiu que a bandeira tari-

fária é verde – sem custo extra 

para os consumidores -, reduzin-

do o montante arrecadado na 

conta bandeiras. Com isso, o 

passivo a ser repassado para as 

tarifas pode ser maior. 

     A consultoria Thymos Energia 

estima que as distribuidoras que 

têm reajuste no primeiro semes-

tre – empresas como Cemig, E-

nel, Light e algumas concessio-

nárias da CPFL, por exemplo – 

terão um reajuste entre 10% e 

15%. 

N 

     Leia mais VEJA ABRIL. 

 

     Norminha 
     NO MUNDO digital da atuali-

dade, a amizade está a um clique 

de distância. A expansão da Inter-

net quebrou barreiras, superou li-

mites e, podemos até dizer que 

desafiou a física, afinal, quem di-

ria que seria possível estar em 

dois lugares ao mesmo tempo? 

Mas como nada na vida são ape-

nas flores... a tecnologia também 

tem o poder de assumir o papel de 

vilã. Seu uso desregrado e a de-

ficiência de leis específicas aca-

bam trazendo à tona aquele fa-

moso pensamento: Internet, terra 

de ninguém? Com o surgimento 

de mais dúvidas e novos questi-

onamentos, restou, então, ao Di-

reito se adaptar e procurar evoluir 

em busca de respostas. Temas 

que duas, três décadas atrás se-

quer eram citados no cotidiano 

jurídico, hoje movimentam o am-

biente forense e passaram a exigir 

atenção. 

     A recente decisão do governo 

dos Estados Unidos da América 

em revogar a “neutralidade de re-

de” no país fomentou discussões 

por todo o mundo. No Brasil, a si-

tuação tem mexido com os âni-

mos do setor de telecomunica-

ções, já que há muito tempo as 

operadoras vêm lutando pelo fim 

da internet neutra. Foi em meados 

de 2014, com o advento do cha-

mado Marco Civil da Internet (Lei 

n. 12.965/2014 – posteriormente 

regulamentada pelo decreto 8. 

771/2016), que o princípio da 

“neutralidade da rede” ganhou 

evidência no território nacional. 

Mas afinal, o que vem a ser isso?     

Considerado  por muitos  como 

o fundamento que garante o aces-

so livre à internet, a “neutralidade 

de rede” impôs tratamento iguali-

tário a todos os usuários, não per-

mitindo que exista discriminação, 

restrição ou interferência no con-

teúdo que passa pela rede. O arti-

go 9º do Marco Civil da Internet 

(MCI) não permite que as empre-

sas de telecomunicações priori-

zem serviços em detrimento de 

outros, nem bloqueie acesso a si-

tes e/ou aplicativos, e muito me-

nos que piore a qualidade do si-

nal, diminuindo o tráfego de con-

teúdos. A lei não trouxe muitas si-

tuações que configurem exceções 

a este princípio, mas as empresas 

do ramo ainda sim conseguem 

encontrar brechas que alavancam 

polêmicas. 

     O decreto 8.771/2016 que re-

gulamentou o tema tocou em 

ponto sensível ao proibir acordos 

comerciais entre as prestadoras 

de serviços de telecomunicações 

e os provedores de aplicações. 

Com a regulamentação, os planos 

de zero rating entraram na mira de 

diversas entidades de proteção ao 

consumidor e  ligadas ao mundo 

digital. Para aqueles que desco-

nhecem o  significado do  termo, 

 

     Norminha 
     BUSCAR atendimento médico 

na rede pública de saúde reper-

cute no equilíbrio psicológico, no 

bem-estar e na qualidade de vida 

de pessoa que teria direito a plano 

de saúde. Assim, retirar o benefí-

cio de forma irregular gera dano 

moral. Assim entendeu o juiz Ra-

fael de Souza Carneiro, da 16ª Va-

ra do Trabalho de Brasília, ao de-

finir que uma empresa indenize 

um ex-funcionário em R$ 10 mil. 
 

 
 

     O homem teve o plano de saú-

de cancelado pela empresa após 

sua demissão, mesmo tendo de-

monstrado formalmente seu inte-

resse em continuar com o bene-

fício por conta própria. Apesar do 

pedido, o benefício foi sumaria-

mente cancelado, o que o teria im-

pedido de ter tratamentos médicos 

pessoais e da família. 

     Em resposta, a empregadora ré 

negou que tivesse sido comunica-

da do interesse do autor da recla-

mação em permanecer no plano 

de saúde. 

     Conforme o juiz, porém, há 

prova nos autos de que o autor da 

reclamação  manifestou  seu inte- 

 

 

zero rating nada mais é do que a 

prática em que empresas ofere-

cem acesso a determinadas apli-

cações sem que o uso seja des-

contado da franquia contratada. 

“Trocando em miúdos”, nada 

mais é do que aquela boa oferta 

de WhatsApp, Facebook (e tantas 

outras redes sociais) de modo ili-

mitado. A polêmica sobre essa 

prática tornou-se tão grande que 

até mesmo o CADE – Conselho 

Administrativo de Defesa Econô-

mica foi chamado a se pronunciar 

após representação do Ministério 

Público Federal contra operado-

ras que atuam no Brasil. No dia 

01/09/2017 publicou-se a deci-

são de arquivamento do Inquérito 

Administrativo que versava sobre 

o tema, uma situação considerada 

como vitória para o setor de te-

lecomunicações. 

     Mas a “Constituição da Inter-

net” não limitou-se à proteção da 

“neutralidade de rede” e também 

buscou abarcar outros ideais, tais 

como a privacidade dos usuários 

e a liberdade de expressão. Os 

provedores agora são obrigados a 

adotar procedimentos específi-

cos para armazenamento e prote-

ção dos dados de seus usuários. 

Por outro lado, eles só serão res-

ponsabilizados em caso de danos 

causados por conteúdo de terc-

eiros caso desobedeçam a deter-

minação judicial de retirada da-

quele conteúdo (artigo 19 do M 

CI). Enquanto o internauta tem 

garantida a sua liberdade de ex-

pressão, os servidores se sentem 

menos acuados ao não serem o-

brigados a indenizar todo mundo 

que resolva compartilhar com o 

mundo sua opinião e acabe desa-

gradando alguém. 

     Compreendido o porquê de 

tamanho alvoroço, é preciso dizer 

que a nova situação na “terra do 

tio Sam” talvez não fique restrita 

às suas fronteiras. Ainda não sa-

bemos até que ponto a mudança 

atingirá os internautas brasilei-

ros, mas já podemos começar a 

sentir os impactos. Enquanto os 

americanos se desdobram em crí-

ticas a Ajit Pai e a Donald Trump, 

presidentes da Federal Commu-

nications Commission (FCC) e 

dos EUA, respectivamente, no 

Brasil as operadoras aproveitam 

o clima para insistir em mudan-

ças, mas se depender do Governo 

Brasileiro as coisas por aqui con-

tinuarão do jeitinho que estão. N 
  

 

Maria Cecilia Yamamoto – 

Advogada Uberaba MG 

 

http://www.norminha.net.br/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
https://veja.abril.com.br/economia/falta-de-chuva-pode-elevar-em-mais-de-10-a-conta-de-luz/
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Jornada de Ergonomia discute 

transformações do mundo do 

trabalho 
 

 
 

Evento contou com a participação de pesquisador da Fundacentro e de 

professores de universidades brasileiras e francesas 

 

 

Funcionários são demitidos após 'blackface' 

em festa da firma 

     Norminha 
     A PARTIR da segunda-feira 8 

de janeiro de 2018, as empresas 

com faturamento superior a R$ 78 

milhões em 2016 deverão utilizar 

o Sistema de Escrituração Digital 

das Obrigações Fiscais, Previ-

denciárias e Trabalhistas (eSoci-

al). Por meio desse sistema, os 

empregadores passarão a comu-

nicar ao governo, de forma unifi-

cada, todas as informações relati-

vas aos empregados. Esse grupo 

representa 13,7 mil empresas e 

cerca de 15 milhões de trabalha-

dores. 

     Para as demais empresas pri-

vadas do país, incluindo micros e 

pequenas empresas e MEIs que 

possuam empregados, a utiliza-

ção será obrigatória a partir de ju-

lho. Os órgãos públicos deverão  

 
 

Fantasia de "Negão do WhatsApp" foi considerada 'inadmissível' pela 

Salesforce, que mandou embora até o presidente da subsidiária 

brasileira. Na foto, vemos o funcionário fantasiado de "Negão do 

WhatsApp". Foto: Canaltech 

nagem negro é mal visto por conta 

do chamado "blackface": a prática 

inicialmente teatral em que atores 

brancos se pintavam com carvão 

para representar personagens afro 

-americanos. O problema é que, 

com o blackface, estereótipos ne-

gativos quanto à aparência negra 

são perpetuados, gerando atitu-

des consideradas racistas. 

     Nos Estados Unidos, o black-

face se popularizou no século 19 

e acabou contribuindo para com o 

racismo no país, ridicularizando a 

aparência negra, que seria digna 

de de ser uma fantasia, deixando 

de lado toda a luta histórica por 

direitos iguais e o fim do precon-

ceito racial. 

     Depois de mais de 100 anos de 

prática, o blackface enfim foi con-

siderado uma atitude racista no 

teatro, televisão e cinema nos EU 

A, com a indústria do entreteni-

mento deixando a prática de lado. 

Aqui no Brasil, ainda é comum 

vermos pessoas fantasiadas de 

personagens negros no Carnaval, 

por exemplo, mas os movimentos 

sociais locais vêm se espelhando 

na luta racial norte-americana pa-

ra combater a prática por aqui, 

também. N TERRA 

Implantação do eSocial para empresas que faturam 

acima de R$ 78 mi começou na segunda-feira 

 

registro, elaborado pelo Governo 

Federal, para facilitar a adminis-

tração de informações relativas ao 

mundo do trabalho. Por meio des-

se sistema, as empresas terão de 

enviar periodicamente, em meio 

digital, informações relativas aos 

trabalhadores para plataforma no 

eSocial. Todos esses dados já são 

registrados, atualmente, em al-

gum meio, como papel e outras 

plataformas online. Porém, com a 

entrada em operação do novo sis-

tema, o caminho será único, ex-

clusivamente, por meio do eSo-

cial. N Ministério do Trabalho 

Por ACS/ Cristiane Reimberg 

     Norminha 
     UMA reflexão sobre o cenário 

atual do trabalho a partir do olhar 

ergonômico. Assim foi a XIII Jor-

nada de Ergonomia, realizada pela 

Escola Politécnica da Universida-

de de São Paulo - USP, em mea-

dos de novembro. O evento trouxe 

especialistas de diferentes insti-

tuições do Brasil e da França para 

discutirem o tema “Um mundo em 

transformação: desafios da flexi-

bilização/precarização do traba-

lho”. O pesquisador da Funda-

centro, José Marçal Jackson Fi-

lho, foi um dos debatedores. 

     Na mesa “Cenários atuais sob 

a ótica da Ergonomia”, Marçal 

mostrou que na década de 1990 já 

se anunciava uma crise do tra-

balho, que continua atualmente. 

No mundo do trabalho, há um ce-

nário de retirada de direitos. Já as 

instituições públicas passam por 

longas crises de baixos recursos 

e aposentadorias sem reposição. 

Mas, em sua avaliação, há formas 

de resistência que enfrentam es-

ses problemas. 

     O pesquisador da Fundacentro 

falou sobre a possibilidade de 

uma ergonomia pública a partir da 

perspectiva crítica da ergonomia 

da atividade. “A questão pode ser 

como fazer ergonomia neste ce- 
nário atual? Para quem fazer? Por 

que fazer? Quem são os nossos  

públicos? Parece ser uma questão 

essencial – para quem temos tra-

balhado e a quem temos contri-

buído a melhorar. Além disso, a 

noção de trabalho é antes de tudo 

uma noção política, que coloca a 

dimensão política”, afirmou Mar-

çal. 

     Em sua avaliação, a promulga-

ção da NR 17 (Norma Regulamen-

tadora de Ergonomia), por exem-

plo, foi uma resposta a um grupo 

de trabalhadores nos anos 1990, 

os digitadores, e contou com essa 

dimensão pública. Para se efetivar 

uma ergonomia pública na atuali-

dade, o pesquisador defendeu 

uma aproximação com os traba-

lhadores, com os setores de ser-

viço – espaço no qual a ergono-

mia poderia ter um papel impor-

tante - e com outras disciplinas 

como a sociologia, a antropolo-

gia, a geografia, a administração, 

a engenharia de produção. 

     “Temos que ter uma aproxima-

ção com os diferentes públicos 

porque no meu entender a noção 

de atividade de trabalho é uma 

mediação muito interessante, 

uma chave de leitura para os di-

ferentes contextos que invadem o 

trabalho, sendo um conceito ope-

rante para se entender a reali-

dade”, concluiu Jackson Filho. 

     Leia mais clicando aqui. 

N 

Ainda bem 

que as festas 

de fim de ano 

já passaram 
     Norminha 
     MEU FILHO, tenho uma notí-

cia que vai deixar muita gente tris-

te e pensativa! 

     Qual, professor? 

     Você já deu uma lida na Lista 

Nacional de Agentes Canceríge-

nos para Humanos, a LINACH? 

     Já, professor. Por coincidên-

cia ontem eu estava procurado um 

produto químico de um produto 

que estava sendo adquirido para o 

processo da empresa em que tra-

balho e felizmente não estava lá. 
 

 
 

     Muito bom, então você sabe 

que esta lista é bem atualizada, 

principalmente ao compararmos 

com a NR 15, e que considerou 

para a sua elaboração a lista de 

agentes da Agência Internacional 

para a Investigação do Câncer – 

IARC? 

     Sim, sim, professor. Sabia 

desta informação e sei que tem 

classificação em grupos, sendo 

que o grupo 1 são os reconheci-

damente cancerígenos. Mas fi-

quei curioso, por que ler esta lista 

vai deixar alguém triste? 

     Pois bem, no grupo 1 desta 

lista vamos encontrar os famosos 

Benzeno, Arsênio e até o esperado 

tabagismo. 

     Sim, professor, mas nada dis-

so é novidade. 

     Concordo, mas o que vai dei-

xar alguns tristes é que nesta lista 

vamos encontrar o seguinte: bebi-

das alcoólicas e etanol em bebi-

das alcoólicas. 

     Putz, professor. Ainda não ti-

nha prestado atenção nisso. 

     Pois é, e não adianta vir com o 

papo de só um pouquinho. Como 

você sabe, para agentes cancerí-

genos não há limites seguros. 

     Sua notícia me deixou triste 

mesmo, mas pelo menos teve um 

lado bom. 

     Qual foi? 

     O senhor não me avisou antes 

das festas de fim de ano, agora já 

me esbaldei mesmo! 

Autor: Mário Sobral Júnior – 

Engenheiro de Segurança do 

Trabalho 

     Leia mais no SEGURITO 136. 

     Ou acesse esse link: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/b

608fa_eb4e617f025d48feaddedff

52d56a80b.pdf  

 

     E tem diversão também: 

     Você já percebeu que na es-

trada tem a Petrobrás, a Shell, Ipi-

ranga, todos bem pertos? Sabe 

por que isso? Porque os postos 

se atraem. 

N 

     Norminha 
     UMA POLÊMICA e tanto está 

rolando no mundo corporativo 

tecnológico. Acontece que a Sa-

lesforce, multinacional desenvol-

vedora de softwares, ofereceu 

uma festa de fim de ano para seus 

funcionários brasileiros, mas a 

descontração extrapolou alguns 

limites, ocasionando a demissão 

do presidente da subsidiária bra-

sileira. 

     Na festa, houve um concurso 

de fantasias como parte da con-

fraternização, oferecendo um prê-

mio em dinheiro para as três pes-

soas que estivessem com a me-

lhor produção. Com a premiação 

máxima de R$ 3.000, o pessoal 

decidiu se empenhar bastante na 

criação de suas fantasias, mas 

um dos funcionários, que atua no 

setor de vendas, achou que se 

fantasiar do meme "Negão do 

WhatsApp" seria uma boa ideia. 

     Vestindo trajes similares aos 

do homem que acabou virando 

meme no mensageiro, o funcio-

nário também improvisou uma 

prótese para simular o pênis de 

dimensões exageradas do perso-

nagem. A piada de mau gosto não 

teria causado grande impacto se 

uma foto do pessoal não tivesse 

sido registrada, com o rapaz fan-

tasiado de meme ao lado do dire-

tor comercial. 

     Essa foto chegou à matriz nor-

te-americana da Salesforce, que 

achou tal fantasia inadmissível, 

por satirizar a imagem de um ho-

mem negro, perpetuando estere-

ótipos de raça. A companhia teria 

pedido à direção para demitir o 

funcionário, mas o diretor comer-

cial brasileiro alegou que aqui no 

Brasil as pessoas são mais libe-

rais e, por isso, tentou mantê-lo 

no cargo. Contudo, a postura do  

diretor não agradou aos cabeças 

da Salesforce, que decidiu demi-

ti-lo também. Então, o presidente 

da filial brasileira decidiu intervir, 

alegando que a punição seria e-

xagerada. 

     No fim das contas, a matriz de-

cidiu demitir todo mundo: o funci-

onário de vendas, o diretor co-

mercial e o presidente da Sales-

force no Brasil. Ainda, outros dois 

funcionários que teriam se fanta-

siado de personagens negros do 

filme As Branquelas foram sus-

pensos enquanto seu comporta-

mento é avaliado pela empresa. 

     Procurada pela Folha de S. 

Paulo, a companhia confirmou 

que desligou, sim, os três funcio-

nários, mas disse que, por conta 

de protocolos internos, não faria 

comentários oficiais a respeito. 

     Blackface 

     Ainda que os brasileiros te-

nham se defendido explicando 

que a tal fantasia foi apenas uma 

brincadeira, o ato de uma pessoa 

branca se fantasiar de um perso- 

 

adotar o sistema obrigatoriamente 

em janeiro de 2019. 

     Segundo o secretário-executi-

vo do Ministério do Trabalho, Hel-

ton Yomura, o eSocial para em-

presas garantirá de forma mais e-

fetiva os direitos dos trabalhado-

res, simplificar a vida dos empre-

gadores e gerar informações de 

qualidade para o Estado. “O sis-

tema trará mais segurança para o 

trabalhador em relação à garantia 

dos seus direitos. A melhoria na 

qualidade das informações pres-

tadas pelas empresas possibilita-

rá uma melhor prestação de ser-

viços por parte do governo, assim 

como uma fiscalização mais eficaz 

em relação ao cumprimento da le-

gislação trabalhista”, afirma Yo-

mura. 

     O eSocial Empresas é um novo 

http://www.norminha.net.br/
https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/canaltech/presidente-da-salesforce-no-br-e-demitido-apos-festa-de-fim-de-ano-controversa,2a7a8793fdadb82ff7b3708c52dadb5176iypqfp.html
http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2018/1/jornada-de-ergonomia-discute-transformacoes-do-mundo-do-trabalho
https://docs.wixstatic.com/ugd/b608fa_eb4e617f025d48feaddedff52d56a80b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/b608fa_eb4e617f025d48feaddedff52d56a80b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/b608fa_eb4e617f025d48feaddedff52d56a80b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/b608fa_eb4e617f025d48feaddedff52d56a80b.pdf
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 08/10 - Norminha - DESDE 18/08/2009 - ANO 10 - Nº 449 - 11/01/2018 

Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 449 - 11/01/2018 - Fim da Página 08/10 

Entenda a 

polêmica sobre o 

vinho prosecco e 

a saúde bucal 

     Norminha 
     UMA NOVA polêmica ganhou 

as páginas dos jornais italianos e 

ingleses nas últimas semanas, 

deixando os amantes de bebidas 

alcoólicas em pânico e provocan-

do uma verdadeira “guerra” diplo-

mática. É que, segundo dentistas 

britânicos, o vinho prosecco, ori-

ginário do norte da Itália, danifi-

caria severamente os dentes. 

     Tudo começou quando o jor-

nal britânico "Daily Post" publi-

cou um artigo afirmando que o 

prosseco, também conhecido co-

mo vinho espumante, deixa as 

pessoas com "sorriso prosecco", 

apelido dado ao problema em que 

os dentes ficam amarelados e cor-

roídos devido à acidez da bebida. 

     Além disso, os especialistas 

da British Dental Association aler-

taram, na reportagem, que o pro-

secco contém muito açúcar e ali-

menta bactérias nocivas na boca, 

formando ácidos e tornando os 

dentes mais propensos a cárie 

dentária. 

     A recomendação de evitar o 

consumo desta bebida e a falta de 

dados mais aprofundados sobre 

os malefícios do prosecco causou 

tanto mal-estar entre os dois paí-

ses que os ingleses acabaram se 

desculpando para os italianos. 

Mas a dúvida sobre os efeitos da 

bebida na boca permaneceram no 

ar. 

     Foi somente depois que os â-

nimos acalmaram que especialis-

tas ao redor do mundo reconhe-

ceram que existiu um certo exage-

ro nas declarações do jornal bri-

tânico, mas alertaram que o pro-

secco, assim como qualquer be-

bida ácida, pode danificar os den-

tes se consumido em excesso. N 

Terra Saúde Bucal 

     Norminha 
     NOS DIAS atuais, muitos em-

pregadores acabam agindo de 

forma arbitraria e utilizam do seu 

poder de mando para coagir, 

compelir ou dissuadir trabalhado-

res a pedir demissão. 

     É uma pratica comum nos dias 

atuais, porém a mesma é ilegal e 

caracteriza ASSÉDIO MORAL AO 

TRABALHADOR. 

     Via de regra, o empregador a-

meaça o trabalhador alegando 

que irá realizar a dispensa do 

mesmo por Justa Causa e essa 

situação normalmente se dá por 

repetidas ocasiões, daí decorre a 

existência de assédio moral nes-

ses casos. 

     Sendo certo que o assédio 

moral no ambiente de trabalho se 

caracteriza pela a exposição do 

trabalhador a qualquer tipo de si-

tuação  humilhante e  constrange- 

dora, que se repete ao longo do 

contrato de trabalho. 

     Diversas situações podem ser 

caracterizadas como assédio mo-

ral, mas no caso aqui mencionado 

o assédio moral ocorre quando a 

empresa tenta forçar o funcionário 

a pedir demissão, humilhando-o 

ou ameaçando-o com punições 

manifestamente excessivas. 

     De tal forma o trabalhador aca-

ba se vendo sem qualquer alter-

nativa, a não ser formular o pedi-

do de demissão forçado (que mu-

itas vezes é copiado de um mode-

lo fornecido pelo empregador). 

     Nesse caso, empregado que 

sofre esse tipo de assédio moral 

no trabalho tem direito a encerrar 

o contrato de trabalho, por “justa 

causa” mas em desfavor da em-

presa, recebendo todas verbas 

rescisórias devidas. Caracterizan-

do a chamada RESCISÃO INDIRE- 

TA (artigo 483 CLT). 

     Caso o trabalhador acabe, efe-

tivamente, pedindo demissão de 

maneira forçada, poderá requerer 

perante a justiça do trabalho a a-

nulação do pedido de demissão, 

veja mais aqui. 

     Por outro lado, tratando-se da 

situação em que o trabalhador 

ainda esta com o contrato de tra-

balho ativo, o mesmo deve pro-

curar um advogado especializado 

e ingressar com um processo tra-

balhista de rescisão indireta e, ha-

vendo êxito no processo, terá di-

reito às mesmas verbas rescisó-

rias que seriam devidas se tivesse 

sido demitido sem justa causa. 

     Em outras palavras, o empre-

gado que rescinde indiretamente 

o contrato de trabalho com a em-

presa não sairá prejudicado, pois 

poderá receber FGTS somado à 

multa de 40%, aviso prévio inde-

nizado, seguro desemprego (se 

for o caso), férias proporcionais e 

vencidas, saldo de salário e o 13º  

salário proporcional. 

     Mas por qual razão o trabalha-

dor que não deseja pedir demis-

são não deve ceder à pressão do 

empregador ? 

     Ora, se o trabalhador assinar a 

carta de demissão (“pedir as con-

tas”) acabará tendo muito mais 

dificuldade para comprovar em 

juízo que realizou tal ato de ma-

neira forçada e contra a sua von-

tade e certamente poderá perder 

parte das verbas rescisórias que 

teria direito de receber caso fosse 

dispensado normalmente. 

     Em linhas gerais, os princi-

pais direitos que o trabalhador 

que pede demissão são: Saldo de 

salário; Férias vencidas (se hou-

ver); Férias proporcionais; 13º 

salário proporcional ao ano tra-

balhado; Aviso prévio 

     Nunca ceda à pressão da em-

presa de assinar sua carta de de-

missão. Guarde provas. 

N 
Hugo Vitor Hardy de Mello 

Advogado 

 

Reflexões Trabalhista: 2018 será 

um ano de reconstrução do 

Direito do Trabalho 

 
 

0162800-63.2009.5.15.0083). 

     No caso, tratou-se de trabalha-

dora que postulou a descaracte-

rização de vínculo de emprego 

muito embora tenha reconhecido 

em juízo que mantinha inscrição 

como autônoma na prefeitura e na 

Previdência Social e que, portan-

to, era pessoa conhecedora de 

seus atos e compromissos e que, 

segundo o Desembargador Dago-

berto Nishina Azevedo a condição 

cultural a autora revelou que se 

trata de “pessoa inserida na mino-

ria da população de nível intelec-

tual privilegiado e, ao contratar, 

obviamente tinha plena ciência do 

tipo de vínculo a que estava se su-

bmetendo”. 

     Este é um exemplo clássico de 

litígio trabalhista que sempre fora 

acolhido no modelo protecionista 

da CLT em que a presunção de 

vínculo de emprego se impunha, 

ainda contra elementos jurídicos 

fundamentais para a validade e 

eficácia do ato. As decisões igno-

ravam a condição intelectual do 

trabalhador e a boa-fé na celebra-

ção do contrato, gerando grave 

insegurança jurídica, especial-

mente para o tomador se serviços. 

     Não se está aqui a dizer que o 

vínculo trabalhista de emprego é 

exclusividade de trabalhadores de 

trabalho manual ou que se deva 

fazer a diferença com o trabalho 

intelectual, condição esta que é 

vedada pela Constituição Federal. 

O que o acórdão revela é que o 

contrato de emprego deve ser de-

finido no momento de sua cele-

bração e que a pretensão de sua 

descaracterização deve levar em 

conta a fraude e a má-fé da parte 

contratante e a incapacidade de o-

posição do contratado, caso con-

trário o ato jurídico se consuma e 

se torna efetivo. 

     Dirão alguns que a presença da 

subordinação e da pessoalidade seria 

motivo suficiente a comprovar a frau-

de e mandar aplicar a legislação tra-

balhista. Entretanto, as relações tra-

balhistas evoluíram para outros mo-

delos em que a pessoalidade não im-

plica subordinação, caso, por exem-

plo, do exercício de atividade intelec-

tual (Lei 11.196/05), do cooperado, 

do corretor de seguros. E, acrescente-

se que na Lei 13.467/ 17, o trabalho 

intermitente é a prova mais absoluta 

de que a pessoalidade e vínculo de 

emprego não geram necessariamente 

a subordinação pois o trabalhador 

pode recusar a convocação do em-

pregador. 

     O tempo de 2018 é de revisão de 

pensamentos e de adequação aos 

novos modelos de produção de traba-

lho sem, contudo, gerar um empobre-

cimento intelectual nas relações tra-

balhistas. N 

Renan Marins 

A força do direito deve superar o 

direito da força. (Rui Barbosa) 

 

     Norminha 
     HOJE eu venho falar-lhes so-

bre um tema muito bacana: des-

conto na documentação do pri-

meiro imóvel. 

     Muitas pessoas não sabem, 

mas ao adquirir um imóvel você 

pode ter 50% de desconto no pa-

gamento dos emolumentos. 

     Tal benefício é previsto na Lei 

6.015/73 e 6.941/81 que prevê o 

seguinte texto: 

     Art. 290.. Os emolumentos de-

vidos pelos atos relacionados 

com a primeira aquisição imobi-

liária para fins residenciais, finan-

ciada pelo Sistema Financeiro da 

Habitação, serão reduzidos em 50 

% (cinqüenta por cento). 

     Ou seja, para que você tenha 

acesso ao desconto o seu imóvel 

deve ser financiado pelo SFH – 

Sistema de Financiamento Habi-

tacional. 

     Mas Sara e se eu tiver compra-

do meu imóvel a vista, ou por ou-

tro meio de financiamento? 

     Nessas duas hipóteses, a lei é 

clara quanto a negativa. 

     O desconto somente será efeti-

vado se você estiver adquirindo 

seu primeiro imóvel através do 

SFH. 

     O valor deverá ser confirmado 

com o Cartório da cidade, onde 

será efetuado o registro. 

     Outro ponto legal a ser desta-

cado, é o desconto para quem es-

tiver adquirindo um imóvel pelo 

programa Minha Casa Minha Vi-

da que pode chegar até 75%, con-

forme Lei 11.977/09, senão veja-

mos: 

     Art. 43. Os emolumentos refe-

rentes a escritura pública, quando 

esta for exigida, ao registro da ali-

enação de imóvel e de corres-

pondentes garantias reais e aos 

demais atos relativos ao imóvel 

residencial adquirido ou financia- 

 

tar a revisão e até mesmo com 

uma demanda judicial, se for ne-

cessário. 

     Tem dúvidas? Gostou deste 

artigo? 

     Me siga no instagram: 

     sara.dias91 

     Um grande abraço, 

     Até a próxima. 

N 
 

Sara Dias 

Bacharel em Direito pela Universidade 

Dom Bosco Salesiano Unisal - 

Americana, Aprovada do XII Exame da 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

Apaixonada por Política, Economia e 

claro, Direito :) - Bernardo Advogados 

Associados (19) 3037-5565 
 

 

 

Você sabia que possui direito a um desconto de 

50% na documentação do seu primeiro imóvel? 

do no âmbito do PMCMV serão 

reduzidos em: (Redação dada pela 

Lei nº 12.424, de 2011) 

     I - 75% (setenta e cinco por 

cento) para os imóveis residen-

ciais adquiridos do FAR e do FDS; 

(Incluído pela Lei nº 12.424, de 

2011) 

     II - 50% (cinquenta por cento) 

para os imóveis residenciais dos 

demais empreendimentos do PM 

CMV. (Incluído pela Lei nº 12. 

424, de 2011) 

     Então relembrando, é necessá-

rio para conseguir o desconto: 

     - Ser o primeiro imóvel (a cer-

tidão poderá ser emitida pela Cai-

xa Econômica Federal ou feita a 

próprio punho e entregue no car-

tório); 

     - O imóvel ter destinação ex-

clusivamente residencial; 

     - A forma de financiamento for 

realizada pelo Sistema Financeiro 

de Habitação. 

     É importante destacar também 

que muitas vezes esse processo 

de financiamento-pagamento-es-

crituração é realizado pela própria 

Construtora que você adquiriu o 

imóvel. 

     Nesses casos o correto é soli-

citar a empresa o extrato dos ser-

viços cobrados pelo banco e car-

tório, analisando-os. 

     Caso o desconto tenha sido 

menor de 50%, você pode solici- 

 

 

 

 

 

Saiba mais sobre a lei que permite um descontão no registro do seu 

primeiro imóvel. 

 

 

     Norminha 
     O ANO de 2017 foi marcado 

por uma mudança substancial da 

legislação trabalhista e não se po-

de ignorar que seus efeitos se fa-

rão para o futuro das relações de 

trabalho. As alterações legislati-

vas, em geral, não produzem efei-

tos imediatos. No caso da Refor-

ma Trabalhista, foi inaugurado um 

processo de transformação cuja 

implementação depende de todos, 

empregadores, empregados, sin-

dicatos, juristas e magistrados. 

     Há evidência de que a proposta 

da Reforma é de saída do modelo 

tradicional de proteção do Estado 

para privilegiar a relação contra-

tual e a boa-fé. 

     A partir da Reforma Trabalhista 

e com a possibilidade de contra-

tação de pessoa jurídica ou de tra-

balhador autônomo para o exer-

cício de atividade fim do tomador, 

a evidência de fraude não poderá 

mais ser analisada pelo viés do 

tomador, detentor de capital, as-

pecto que a legislação trabalhista 

deixou intacto porque é do mode-

lo capitalista de relação de traba-

lho que a assumpção do risco da 

atividade econômica pressupõe a 

submissão do prestador de servi-

ços. Conforme afirma Alain Su-

piot (Et si l’on refondait le droit du 

travail. Le Monde Diplomatique, 

763, 64e. année. Octobre 2017. 

páginas 22 e 23) a revolução pro-

duzida pelos meios informatiza-

dos deslocou o centro de gravi-

dade do poder econômico, situa-

do menos na propriedade material 

dos meios de produção que na 

propriedade intelectual dos siste-

mas de informação. O exercício do 

poder econômico está concentra-

do nos objetivos a serem atin-

gidos e não estritamente nas or-

dens de sua execução. 

     Todavia, a Reforma impõe que 

a comprovação de vínculo de em-

prego não se faça mais pela pre-

sunção de que a capacidade eco-

nômica do tomador pressuponha 

a incapacidade intelectual e men-

tal do prestador de serviços. 

     Neste sentido, a 4ª Câmara do 

Tribunal Regional do Trabalho da 

15ª Região, negou o vínculo de 

emprego sob o fundamento de 

que a relação contratual foi per-

meada pela autonomia da vontade 

e que o fato de as partes terem ce- 
lebrado cinco contratos de presta-

ção de serviço autônomo não a-

fastou a prevalência de que a boa-

fé, como princípio de direito não 

pode  ser  desprezado  (Processo 

 

 

Demissão eu não quero pedir, mas estou sendo forçado, o que fazer? 

http://www.norminha.net.br/
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/saude-bucal/atualidades/entenda-a-polemica-sobre-o-vinho-prosecco-e-a-saude-bucal,eba0629496cc5f55c9f66ead915c106dfyrckd7a.html
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/RosinaldoNovembro2014_Arquivo.pdf
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CREA SP lancará folder sobre 

Anexo II da NR35 

 

     Norminha 
     A VISTORIA técnica na elabo-

ração do PPRA tem extrema im-

portância, principalmente devido 

a necessidade da identificação re-

al dos riscos presentes nas ativi-

dades de cada função desempe-

nhada pelos colaboradores, bem 

como dos possíveis riscos adici-

onais provenientes de fatores ex-

ternos ou do próprio ambiente 

onde serão executados os traba-

lhos. 

     A cada dia que passa, se torna 

mais comum a exigência desse 

documento às empresas, seja a-

través de órgãos públicos como, 

ministério do trabalho, Anvisa, 

ministério público, dentre outros; 

     Além desses, temos a inserção 

dessa exigência feita pelos clien-

tes das empresas de prestação de 

serviços no geral, principalmente 

pelo fator de corresponsabilidade 

pelos colaboradores da empresa 

contratada acessando as depen-

dências da contratante. 

     A vistoria técnica é importante 

porque, somente com ela você 

consegue verificar como será o 

andamento de cada tarefa que se-

rá executada, quais as ferramen- 
tas, maquinas, equipamentos e 

outros itens que forem aplicáveis 

 

 

para cada tipo de trabalho que se-

rão utilizados, como será esse 

ambiente em que a tarefa será fei-

ta, até mesmo se será possível 

comportar e proporcionar um am-

biente seguro e saudável dentro 

dos padrões da norma regula-

mentadora aos trabalhadores. 

     Além disso, é importante devi-

do a fatores externos influencia-

rem na atividade, mesmo não ten-

do relação com ela, como por e-

xemplo, construir um imóvel em 

local com grandes quantidades de 

capim e outras plantas; em am-

bientes como esses, não há so-

mente o risco relacionado ao tra-

balho em si, mas poderá haver 

também a possibilidade de algum 

inseto, ou até mesmo um animal 

peçonhento (venenoso) picar um 

colaborador. 

     Partindo dessa visão e por en-

tendermos que a empresa deve 

proporcionar um ambiente segu-

ro, como profissionais da área, 

recomendamos que seja propor- 

cionado meios de minimização ou  

INSS faz primeira concessão digital de 

Aposentadoria Rural no Piauí 

 

atendimento, com aspectos remo-

tos, e promete revolucionar a a-

tual forma de atender. Os pilares 

do projeto são o processo ele-

trônico, agendamento pela inter-

net e a distribuição online das de-

mandas. "A tendência é a dimi-

nuição drásticas nas filas de es-

pera das agências", conclui Ney 

Ferraz. 

     Para Chico Couto, presidente 

da Comissão Especial de Direito 

Previdenciário da OAB, o maior 

benefício da plataforma foi a redu-

ção do tempo para requisição de 

documentos de protocolo, que 

anteriormente era feito por agen-

damento e demorava em média 30 

dias. Atualmente, isso pode ser 

realizado de forma imediata pelo 

INSS Digital. 

     “A plataforma facilita o traba-

lho do advogado, uma vez que 

posso requerer junto ao INSS do-

cumentos essenciais para instru-

ção de processos administrativos 

ou judiciais, dando celeridade no 

recebimento das aposentadorias e  

 

eliminação de riscos desse gene-

ro através do fornecimento e utili-

zação dos equipamentos de pro-

teção individual – EPI’s. 

     Após a vistoria técnica, é feita 

a elaboração do PPRA – progra-

ma de prevenção de riscos ambi-

entais, que tem como objetivo a 

antecipação e reconhecimento 

dos riscos para que seja proposto 

meios eficazes de neutralização 

ou minimização dos riscos exis-

tentes. 

     A Fato Consultoria possui 

profissionais com amplo conhe-

cimento e experiência para aten-

der a sua necessidade! Seja ela a 

elaboração do PPRA ou qualquer 

outro serviço relacionado às nor-

mas regulamentadoras, consulte 

nos e tenha certeza de um exce-

lente negócio. N 

Hugo Vitor Hardy de Mello - Advogado 

Texto originalmente elaborado por Renan 

Araújo de Souza – que é especialista em 

segurança e saúde do trabalho, expert na 

elaboração de PPRA’s, empresário, 

palestrante com 7 anos de sólida vivência em 

todos os tipos e ramos da indústria e 

comércio. 

 

 

 

     Norminha 
     A ELABORAÇÃO pelo  MTb  do 

Anexo II da NR35 – Trabalho em 

Altura  -  “Sistemas de Ancora-

gem” publicado pela Portaria 11 

13 de 21 de setembro de 2016  foi 

um avanço significativo nas ques-

tões relacionadas ao tema ancora-

gens, introduzindo-se      novos 

conceitos técnicos estabelecidos 

por Normas Técnicas nacionais e 

internacionais sobre sistemas de 

ancoragem, onde destaca-se o SP 

IQ   -  Sistema de Proteção Indivi-

dual contra Queda que  são sis-

temas que fazem uso do cinturão 

de segurança conectados a um 

sistema de ancoragem.   

     O Eng. Eletricista e Seg. Trab. 

Bizzo, membro da CNTT NR35 

ressalta que muitos profissionais 

desconhecem ainda esses novos 

conceitos técnicos, e, dessa for-

ma, é necessário uma capacitação 

adequada de todos os profissio-

nais que de alguma forma intera-

gem com as questões de ancora-

gem, de forma que as premissas 

estabelecidas no Anexo II e na 

revisão do item 35.5 da NR35 se-

jam aplicados corretamente. 

     Ressalta ainda que o Anexo II 

define de forma intrínseca as 

Competências e Responsabilida-

des dos Profissionais Legalmente 

Habilitados - PLH em projetos, 

instalação, fiscalização, análise de 

riscos, etc referentes a sistemas 

de ancoragem, e , dessa forma, a-

través de solicitação do Sindicato 

dos Engenheiros do Estado de SP, 

o CREA SP formou um Grupo 

Técnico de Trabalho, composto 

por engenheiros de vários locais 

do estado de SP, para elaborar um 

“ Folder “ explicativo sobre a apli-

cação do Anexo II da NR35, sendo 

que esse  trabalho tem por obje-

tivo subsidiar os profissionais Le-

galmente Habilitados ( PLH )  na 

correta interpretação do Anexo II 

supracitado, seja na elaboração 

de  projetos, como no processo de 

fiscalização pelo sistema CONFEA 

–CREA, visto que a atuação des-

ses profissionais é fundamental 

na prevenção de acidentes e pre-

servação da  integridade física dos 

trabalhadores. 

     Segundo o  Eng. Civil e Seg. 

Trab. Rust Kleber Ferreira Morais, 

membro do Grupo Técnico, esse 

trabalho e fundamental para todos 

os engenheiros e técnicos, bem 

como de todos os profissionais 

que de alguma forma realizam tra-

balhos que envolvam ancoragens, 

uma vez que auxilia no esclare-

cimento  de  dúvidas  frequentes 

 

quanto as  competências e res-

ponsabilidades na aplicação das  

premissas estabelecidas  pela NR 

35. 

     O  Eng. Civil e Seg. Trab. Gian-

franco Pampalon, Auditor Fiscal 

do MTb SP, membro da CNTT NR 

35, convidado do CREA SP para 

assessorar o GT, ressalta a impor-

tância desse trabalho, destacando 

a interface das NR com a atuação 

do CREA, sendo que a participa-

ção do MTb nesse processo foi 

fundamental para a “ harmoniza-

ção de conceitos  técnicos, bem 

como para os devidos  esclareci-

mentos quanto as  competências 

e responsabilidades dos diversos 

atores envolvidos no processo de 

fiscalização, respeitando-se os li-

mites de atuação conforme insti-

tuições envolvidas”. 

     O Eng. Bizzo, Conselheiro da 

Camara Elétrica do CREA SP, e 

coordenador desse Grupo Técni-

co, destaca a relevância da atua-

ção do CREA SP nas questões de 

SST,  ressaltando a  importância 

desse produto para engenheiros e 

técnicos, e que deve  ser disponi-

bilizado em breve  pelo CREA SP  

de forma gratuita, bem como res-

salta que o objetivo agora é a cri-

ação de  um Manual Técnico de 

Aplicação do Anexo II -  Sistemas 

de Ancoragem de forma estratifi-

cada para auxiliar todos os pro-

fissionais técnicos na correta in-

terpretação da legislação, propici-

ando segurança aos trabalhado-

res, e a  sociedade, bem como a 

uniformização de conceitos técni-

cos minimizando os conflitos na 

interpretação e aplicação da legis-

lação. 

     Segundo Bizzo, o Sindicato 

dos Engenheiros do Estado de 

SP, tem atuação destacada nas 

questões de SST, especialmente 

na elaboração da NR35 e Anexo II, 

tendo participação decisiva nas 

questões referentes a obrigatorie-

dade dos PLH nos quesitos espe-

cíficos em sistemas de ancora-

gens.  N 

 

Aguinaldo Bizzo - email: 

bizzo@dpst.com.br 

Engenheiro Eletricista / 

Segurança do Trabalho 

Membro GT/GTT/CNTT- NR35 e 

Anexos I e II 

Diretor do Sindicato dos 

Engenheiros SP 

Conselheiro Camara 

Especializada Elétrica CREA SP 

Pagina no facebok:   Engenheiro 

Bizzo :    @engenheirobizzo 

Passo a passo 

do Registro da 

propriedade de 

imóveis urbanos 

 

     Norminha 
     COMO prometido, segue um 

passo a passo simples de como 

iniciar o registro de propriedade 

de imóveis urbanos! 

     1. Procurar um Tabelionato de 

confiança, para realizar a lavratura 

da Escritura; 

     2. Para lavratura da Escritura 

será necessário que haja a cópia 

do Contrato de Compra e Venda 

assinado, documentos pessoais 

do comprador (RG, CPF, Certidão 

de casamento, etc.), e as certidões 

da entidade vendedora; 

     3. Após esse passo, o Tabelio-

nato confeccionará a minuta da 

Escritura e encaminhará para o 

comprador e para a Vendedora 

validarem; 

     4. Na sequência, o comprador 

deverá pagar algumas taxas/im-

postos, como: o ITBI (Imposto de 

Transmissão de Bens Imóveis), 

os custos do Tabelionato, dentre 

outros; 

     5. Efetuado os pagamentos, o 

Tabelionato deverá lavrar a Escri-

tura e coletar as assinaturas das 

partes, após entregar o traslado 

da Escritura para o comprador; 

     6. O comprador deverá enca-

minhar o traslado da escritura, 

juntamente com o ITBI, ao Cartó-

rio de Registro de Imóveis da cir-

cunscrição do seu imóvel (juris-

dição), para que seja efetuado o 

Registro na Matrícula do imóvel; 

     7. O Cartório de Registro de 

Imóveis (CRI) possui prazo de 30 

dias para registrar a Escritura; 

     8. O CRI entregará ao compra-

dor uma matrícula atualizada do 

imóvel, demonstrando o Registro 

do imóvel no nome do compra-

dor. 
 

 
 

     Ademais, na Escritura Pública 

de Compra e Venda deverá cons-

tar os dados requisitados no art. 

215, do Código Civil, ou seja, os 

vendedores e compradores de-

vem estar perfeitamente qualifica-

dos com os seguintes elementos: 

     · Nome completo; 

     · RG e CPF; 

     · Estado Civil; 

     · Profissão; 

     · Residência. 

     www.lucenatorresadv.com 

 
N 

 
Lorena Lucena Tôrres 

Especialista em Direito 

Ambiental e atuante em Direito 

de Família e Sucessões 

     Norminha 
     A GERÊNCIA Executiva do IN 

SS de Teresina concedeu, no dia 

02/01, o primeiro benefício do 

projeto INSS Digital no Piauí. Tra-

ta-se de uma Pensão por Morte 

para um beneficiário de Bom Je-

sus, município localizado a 635 

quilômetros da capital. Tanto o 

requerimento como a concessão 

foram realizados via internet. 

     De acordo com William Ma-

chado, chefe do setor e que está à 

frente da implantação do INSS Di-

gital do Piauí, a concessão do be-

nefício mostrou que o INSS no Pi-

auí está pronto para entrar nesta 

nova era. "Hoje é um dia que vai 

marcar minha carreira para sem-

pre, pois tenho a consciência de 

que esse projeto é o futuro da Ins-

tituição”, afirmou o chefe do Ser-

viço de Benefício. 

     O gerente-executivo, Ney Fer-

raz Júnior, que acompanha todas 

as ações, também destacou esse 

marco no INSS. “Isso é fruto de 

um trabalho em equipe. A conces-

são desse benefício dá início a 

uma nova forma de trabalho, no 

modelo de atendimento no estado 

do Piauí. Agora, todo o processo 

pode ser feito via internet", desta-

cou o gerente, ao parabenizar a 

todos os envolvidos. 

     O INSS Digital consiste na 

construção de um novo fluxo de  

 

pensões. Ganha o advogado, mas 

ganha principalmente a socieda-

de, porque o segurado tem mais 

agilidade no recebimento do seu 

benefício”, frisa Chico Couto. 

     Para facilitar o uso do sistema 

pelos advogados, a OAB-PI pro-

moveu uma série de cursos e ca-

pacitações em todo o Estado, a-

presentando a ferramenta e os be-

nefícios dela para a classe. 

     “Vale ressaltar que a ferra-

menta não tirou o direito do ad-

vogado ter sua prioridade garan-

tida nas agências do INSS, que 

possuem um guichê exclusivo de 

atendimento da classe. Ou seja, 

essa requisição ainda está sendo 

feita presencialmente nas agên-

cias, com a alternativa do proto-

colo virtual. Isso vem a sedimen-

tar o trabalho da OAB no sentido 

de defender as prerrogativas dos 

advogados”, concluiu Chico 

Couto. 

FONTE: SITE OAB PI- ACESSADO EM 

05/01/2018 

http://www.oabpi.org.br/noticia/3486/inss-

faz-primeira-concessao-digital-de-

aposentadoria-no-pi  

 

Manuela Allebrandt, 

"A advocacia não é profissão de 

covardes" Sobral Pinto 

 

 

 

A importância da vistoria técnica na 

elaboração do PPRA 

http://www.norminha.net.br/
http://www.lucenatorresadv.com/
http://www.oabpi.org.br/noticia/3486/inss-faz-primeira-concessao-digital-de-aposentadoria-no-pi
http://www.oabpi.org.br/noticia/3486/inss-faz-primeira-concessao-digital-de-aposentadoria-no-pi
http://www.oabpi.org.br/noticia/3486/inss-faz-primeira-concessao-digital-de-aposentadoria-no-pi
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
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Por dar veículo a empregado, empresa deve 

indenizar em caso de acidente 
Segundo a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF e TO), ao deixar a moto com o 

funcionário, a companhia o expôs a "risco excessivo". O tribunal entendeu que a responsabilidade da 

empresa no caso é objetiva, e por isso ela deve pagar ao trabalhador indenização por danos materiais. 

sua coluna; ocorreram duas apre-

sentações de destaque: 

     Palestra proferida pela Fono-

audióloga Bianca Gualandi; e o 

Show de mágica pelo Mágico 

Tonzinho. 
 

 

Não existe mágica na prevenção 
 

 

Cuidados com a saúde também 

previnem acidentes e doenças 
 

 

Verificação da pressão arterial é 

prevenção! 
 

 

     Foram realizados eventos na 

empresa durante toda a semana 

com a equipe do SESMT, com fi-

nalização realizada na Casa da 

Cultura da cidade de Barra de São 

Francisco com o Show Mágico da 

SIPAT. 

     O Grupo Thor Granitos está 

situado na região noroeste do Es-

pírito Santo – Barra de São Fran-

cisco. É uma região de alto índice 

de extração e beneficiamento de 

Rochas Ornamentais. N 

 

 
 

“Prevenção de Acidente não é mágica” foi o tema desenvolvido pelo 

organizadores da SIPAT. Na foto a equipe coordenadora do evento da 

esquerda para direita: Técnico de segurança Clézio Ribeiro; Enfermeira 

do Trabalho Maraiza Breda; Engenheira de Segurança Kênia Fanti; 

Fonoaudióloga palestrante Bianca Gualandi (Mágica); Técnica de 

Segurança Samile Santos e o Técnico de Segurança Carlos Eduardo. 

Uso excessivo do celular em horário de trabalho 

é motivo para demissão por justa causa 

ESSE CURSO VAI SER REALIZADO NO MOMENTO OPORTUNO! 

VAGAS LIMITADAS! NÃO PERCA ESSE MOMENTO! 

 

 

 

     Norminha 
     EMPRESA que deu moto a 

empregado para que ele fosse tra-

balhar terá de indenizá-lo pelo a-

cidente que sofreu. O funcionário 

se acidentou em um acidente de 

trânsito entre um local de trabalho 

e outro. No momento a moto es-

tava sendo dirigida por um chefe 

dele, e o trabalhador estava na ga-

rupa. 

     Na ação, o empregado contou 

que foi vítima de um acidente de 

trânsito em agosto de 2009, no 

trajeto entre um local de trabalho 

e outro. A moto, fornecida pela 

empresa, era conduzido pelo su-

perior hierárquico do autor no 

momento do acidente. Como 

consequência, o trabalhador teve 

uma fratura na tíbia e se afastou 

de suas atividades até maio de 

2010. No período, recebeu auxí-

lio-doença do INSS. 

     O juízo da 1ª Vara do Trabalho 

 

 

 

     Apesar da condenação de pa-

gar 100% dos salários devidos ao 

trabalhador pelo período de seu a-

fastamento, acrescido de 13º salá-

rios, o colegiado absolveu a em-

presa de pagar lucros cessantes e 

ressarcir despesas médicas e hos-

pitalares. Para os desembargado-

res, o empregado não comprovou 

os gastos e manteve sua capa-

cidade laborativa após o acidente. 

N 
Fonte: 

Assessoria de Imprensa do TRT-10 

www.hugodemoura.adv.br  
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     Norminha 
     O GRUPO THOR GRANITOS, 

no período de 11 a 15 de dezem-

bro de 2017, realizou a 8ª Semana 

Interna de Prevenção de Aciden-

tes do Trabalho (SIPAT 2017). 
 

 
 

     O evento trouxe o tema “Pre-

venção de Acidente não é mági-

ca”, mostrando que apenas com 

Atitudes, compromisso e prote-

ção a fazem a verdadeira mágica 

da segurança acontecer. 
 

 
 

     A Sipat contou com show de 

segurança mágica, ações relacio-

nadas aos temas segurança, saú-

de e qualidade de vida. Teve ativi-

dades voltadas para o bem-estar 

físico dos empregados, como di-

cas ergonômicas, melhores con-

dições no trabalho, exposições e 

teste de pressão arterial e vacina-

ção fizeram parte da programa-

ção, que contou com a participa-

ção de 250 colaboradores. 
 

 
 

     A organização e a realização da 

Sipat foi de responsabilidade do 

SESMT e membros da CIPA. 
 

 

A saúde também faz parte 

 

 

 

Brindes 
 

 

Envolvimento de todos 
 

 

Show da prevenção 
 

 

     Além das atividades desenvol-

vidas pelos membros do SESMT 

que sobre Hipertensão, Cuide da 

sua saúde, Tabagismo, Métodos 

simples ajudam na prevenção da  

 

     Norminha 
     O USO excessivo do celular 

em horário de trabalho é motivo 

para demissão por justa causa 

quando esse hábito afeta a segu-

rança do trabalhador. 

     Foi o que decidiu a Sexta Tur-

ma do Tribunal Regional do Tra-

balho do Paraná, mantendo a de-

missão de um serralheiro por jus-

ta causa. 

     No caso, o autor da ação, que 

trabalhou em uma pequena serra-

lheria, foi demitido por descum-

prir a regra da empresa que 

proíbe o uso do telefone celular 

durante o horário de expediente 

por causa do uso de máquinas de 

corte, de polimento e de solda, 

além de produtos químicos 

tóxicos. 

     O reclamante argumentou que 

sua demissão por justa causa foi 

aplicada por perseguição, porque 

ele cobrou o pagamento de adi-

cional de periculosidade. 

     Mas, no transcurso do pro-

cesso, a alegada perseguição não 

ficou evidenciada e surgiu a com-

provação de que, além de alertar 

informalmente o ex-empregado, a 

empresa ainda aplicou advertên-

cia formal e suspensão discipli-

nar, pelo mesmo motivo, de-

monstrando que a insubordina-

ção do empregado foi constante, 

motivando a demissão com justa 

causa. 

     Afirmou a relatora do recurso, 

Sueli Gil El-Rafihi, Não resta dú-

vida de que a demandada logrou 

êxito em demonstrar os fatos en-

sejadores da aplicação do art. 

482  

 

 

 

 

cebimentos salariais ou de bene-

fícios previdenciários por parte 

dos sócios do restaurante para o 

qual trabalhou. 

    O juiz de primeira instância ne-

gou o pedido com base na impe-

nhorabilidade dos salários e pro-

ventos de aposentadoria. 

     Contudo, ao apreciar recurso 

da empregada, a Turma anotou 

que a restrição apontada na deci-

são recorrida não é absoluta, ten-

do em vista a exceção prevista no 

parágrafo 2º do artigo 833 do CPC 

de 2015. 

     Para o relator, Como se vê, de 

acordo com o dispositivo enfoca-

do, a impenhorabilidade do salá-

rio não prevalece quando se tratar 

de crédito de natureza alimentar, 

gênero do qual o crédito traba-

lhista é espécie, pelo que, caso 

constatado que os sócios deve-

dores recebem salário ou proven-

tos de aposentadoria, será possí-

vel proceder a penhora parcial de 

até 50% desses valores (artigo 

529, parágrafo 3º, do CPC de 

2015). N 

(TRT 3ª Região – 11ª Turma – Proc. 0000020-

28.2010.5.03.0035) 
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de Araguaína (TO) negou o pedido 

de indenização alegando ausência 

de culpa da empresa no acidente 

causado por terceiro, já que a o 

controle da motocicleta foi perdi-

do porque uma carreta que fez 

uma manobra brusca. 

     O empregado, então, recorreu 

ao TRT-10 reiterando a existência 

de dano e culpa da empresa pelo 

acidente, por lhe impor o uso de 

meio de transporte extremamente 

perigoso. O relator do caso, de-

sembargador João Amílcar, deu 

razão ao trabalhador. 

da CLT (que trata de dispensa por 

justa causa), alegados em defesa. 

     Para a julgadora, é dever do 

empregador estabelecer normas 

de segurança para os funcioná-

rios e, ainda, que Inclui-se no po-

der diretivo do empregador o es-

tabelecimento de regras e pa-

drões de conduta a serem segui-

dos pelos seus empregados du-

rante os horários de trabalho, 

dentre os quais a lícita proibição 

do uso de aparelho celular. 

     (TRT 9ª Região – 6ª Turma) 

     Aposentadoria pode ser pe-

nhorada A Décima Primeira Tur-

ma do Tribunal Regional do Tra-

balho de Minas Gerais decidiu 

que a impenhorabilidade de salá-

rios e proventos de aposentadoria 

não é absoluta, podendo ser 

cons-tritada em caso de execução 

de prestações alimentícias. 

     Por assim entender, a Turma 

reformou decisão de primeiro 

grau que havia negado o pedido 

de uma mulher para que fossem 

expedidos ofícios ao Ministério 

do Trabalho e ao INSS, com o ob-

jetivo de descobrir eventuais re- 

Grupo Thor Granitos realiza 8ª SIPAT em Barra 

de São Francisco, noroeste do Espírito Santo 
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