
 
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 

     Norminha 
     O SENAC Araçatuba já está 

com inscrições abertas para o 

Curso de Especialização Técnica 

em Segurança do Trabalho na 

Construção. O início do curso es-

tá previsto para o dia 27 de janeiro 

de 2018. 

     O curso terá duração de 300 

horas, sempre aos sábados e tem 

como objetivo especializar Técni-

cos em Segurança do Trabalho no 

setor da construção, de forma que 

sejam capazes de reconhecer e a-

valiar nos canteiros e frentes de 

trabalho os riscos potenciais, 

com  base no  conhecimento  dos  

 

Dr Rosinaldo Ramos inaugura moderno 

escritório previdenciário em Tupã 
Região da oficial Estância Turística de Tupã que fica na Alta Paulista, no oeste de São Paulo, passa 

a ter os serviços especializados e qualificados no setor previdenciário 

 

Cremes Protetores 

Fim das 

embalagens em 

Potes 

 

     Norminha 
     INFORMAMOS que, conforme 

determina a alínea b) do item 3.3 

- Embalagem da Norma Técnica 

ABNT NBR 16276:16 – Cremes 

protetores de segurança contra 

agentes químicos – Requisitos e 

métodos de ensaio, “o diâmetro 

da embalagem para a vazão do 

creme protetor deve ser igual ou 

inferior a 20 mm.” 

     Portanto a embalagem em po-

tes não atende a este requisito.  

     Lembramos que a ABNT NBR 

16276:16 é a Norma exigida pela 

Portaria DSST/SIT/MTb 452/ 

2014 para a obtenção de CA e, 

portanto, nenhum creme protetor 

pode ser comercializado ou utili-

zado se não atender a referida 

NBR. N 

Informações da ANIMASEG 

     Norminha 
     A EXPOSIÇÃO ocupacional 

continuada às vibrações pode 

causar sérios prejuízos à saúde do 

trabalhador, como doenças 

vasculares, neurológicas e mus-

culares, se não houver controle 

dos riscos e proteção adequada. 

     Em entrevista ao Podprevenir, 

Cristiano Molica, engenheiro da 

Instrutherm, empresa especializa-

da em instrumentos de medição 

para a área de segurança e saúde 

no trabalho, explica que os efeitos 

da vibração no organismo huma-

no dependem de quatro variáveis: 

pontos de aplicação da vibração 

em mãos, braços ou no corpo in-

teiro; frequência das oscilações; 

aceleração e duração da exposi-

ção. 

     A vibração de mãos e braços é 

produzida por ferramentas manu-

ais energizadas, utilizadas nas 

mais diversas atividades, como 

furadeiras, motosserras, martele-

tes, entre outras. Já a vibração de 

corpo inteiro resulta do trabalho 

em veículos, como ônibus, trato-

res, caminhões, máquinas agríco-

las. 

     Ele lembra que a exposição à 

vibração de alta amplitude nas  

 

tes, sendo especializados em to-

dos os tipos de benefícios, e prin-

cipalmente em APOSENTADORIA 

ESPECIAL, um tipo de benefício 

criterioso para comprovação, que 

exige conhecimento especializa-

do do profissional, na área da 

Saúde e Segurança do Trabalho, 

para um melhor desempenho e a-

quisição do direito ao benefício, 

ou seja, do direito à aposenta-

doria. 

     Assim, nos dias atuais, a bus-

ca por esclarecimentos e aquisi-

ções dos direitos dos trabalhado-

res, tem se intensificado cada vez 

mais, isso é claro, ante as possi-

bilidades de mudanças significa-

tivas no Direito Previdenciário, 

ou seja, a diuturnamente divulga-

da “REFORMA DA PREVIDÊN-

CIA”. 

     Pensando nisso, e visando a-

tender à crescente demanda na-

quela região, foi inaugurado na 

cidade de Tupã/Sp, o Novo Escri-

tório Previdenciário do Dr. Rosi-

naldo Ramos, que com certeza 

suprirá com excelência essas ne-

cessidades, ou seja será um su-

cesso! N 
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Vibração ocupacional pode causar 

sérios danos à saúde do trabalhador 

II Congresso 

Espírito-

Santense de 

Segurança e 

Saúde no 

Trabalho 

 

Chamada para inscrições de 

trabalhos técnicos vai até 30 

de abril de 2018 

     Norminha 
     O EVENTO tem como objetivo 

de promover a troca de experi-

ências e informações nos campos 

de Segurança e Saúde no Traba-

lho (SST), no estado do Espírito 

Santo, entre os empregadores, 

trabalhadores e instituições pú-

blicas, bem como divulgar e de-

bater os conhecimentos, as práti-

cas e ações produzidos a nível lo-

cal, a partir das experiências ad-

vindas do cotidiano de ambientes 

e processos de trabalho e de pes-

quisas. 

     Voltado para Trabalhadores, 

membros de CIPA, empregado-

res, profissionais de SST, profes-

sores, estudantes, pesquisadores 

e de mais profissionais com inte-

resse nos temas deste Congresso 

o Congresso será realizado em 

Vitória (ES) no período de 28 a 30 

de agosto de 2018. 

     Dúvidas e esclarecimentos: 

     Pelo telefone (27) 3315-0040 

- ramal 207 - ou por e-mail 

congresso.es@fundacentro.gov.br 

     CLIQUE AQUI e acesse o fol-

der do evento com todas as infor-

mações. N 

Concurso dará 

prêmios a 

cidades que 

cumprirem 

metas de 

saúde do 

trabalhador 

 

Sede da Governadoria, no Parque 

dos Poderes, em Campo Grande 

     Norminha 
     MUNICÍPIOS de Mato Grosso 

do Sul que se destacarem e cum-

prirem metas de prevenção e vigi-

lância da saúde do trabalhador 

poderão receber prêmios em di-

nheiro e automóveis. É o que pre-

vê o Prêmio Incentivo à Promo-

ção, Prevenção, Proteção e Vigi-

lância em Saúde do Trabalhador, 

divulgado pelo governo estadual 

em seu Diário Oficial no dia 12. 
 

 
 

     Serão premiados 13 cidades 

que melhor se destacarem nos i-

tens propostos no edital. O con-

curso prevê duas etapas, uma de-

las determina o diagnóstico situa-

cional de saúde, realizado a partir 

do levantamento do perfil produti-

vo, reconhecimento dos tipos de 

trabalho, identificação do de ma-

ior risco para saúde do trabalha-

dor, além de levantamento do per-

fil epidemiológico. 

Na página 05 você tem informações 

sobre o curso “Doenças sociais no 

mundo trabalho” em Serra (ES) 

      A segunda parte determina a 

elaboração de um plano de ação 

de implantação ou implementa-

ção de promoção, prevenção, 

proteção e vigilância em saúde do 

trabalhador para o seu município. 

     Prêmios - A premiação inclui 

13 veículos de passeio, tipo hat-

ch, zero km, quatro portas, com o 

valor de R$ 40.250,00. Os carros 

deverão ser utilizados exclusiva-

mente para ações de vigilância, 

prevê o edital. As inscrições deve-

rão ser feitas nas secretarias de 

Saúde de cada município de 15 a 

26 de janeiro de 2018. N 

Campo Grande News   

 

Por Shirley Rozendo 

     Norminha 
     DEVIDO à crescente demanda 

e para melhor atender a população 

da Estância Turística de Tupã (SP) 

e região, Dr. Rosinaldo Ramos i-

naugurou em dezembro de 2017 

mais um Escritório Previdenciá-

rio, sendo esta inauguração moti-

vo de júbilo para nós que conhe-

cemos tão exímio profissional. 

     Desde 1999, na cidade de 

Presidente Prudente/Sp, o Dr. Ro-

sinaldo Ramos milita na área do 

Direito Previdenciário, tendo co-

mo visão a proximidade, clareza e 

objetividade na relação com seus 

clientes. 

     Durante essa jornada de mais 

de 18 anos, no ano de 2004 deu 

início a ampliação do campo terri-

torial de atendimentos, abrindo o 

segundo Escritório Previdenciário 

na cidade de Presidente Epitácio/ 

Sp, e no ano seguinte na cidade 

de Osvaldo Cruz/Sp. 

     Logo em seguida, ante a cres-

cente demanda, veio o Escritório 

da cidade de Lucélia/Sp, buscan-

do sempre um atendimento dife- 
renciado,  intimista  e  baseando 

 

sempre a relação com o cliente, na 

confiança, gerando satisfação pa-

ra o cliente e liberdade para o pro-

fissional. 

     Hoje a equipe conta com 08 

(oito) advogados que primam por 

dar seguimento à visão inicial do 

projeto idealizado em 1999, uma 

parceria que tem dado certo e 

crescido a cada dia, não apenas 

em número, mais em qualidade. 

     Os Escritórios contam com in-

fraestrutura e profissionais de 

qualidade para atender os clien- 
 

 

mãos, por exemplo, pode desen-

volver a chamada Síndrome de 

Raynaud, mais conhecida como 

doença dos ‘dedos brancos’. “Co-

mo a enfermidade afeta o sistema 

circulatório, o trabalhador pode fi-

car com as pontas dos dedos 

brancas, correndo inclusive o ris-

co de perda de membros supe-

riores”, alerta o engenheiro.    

     Molica reforça a importância 

da medição dos níveis de vibração 

ocupacional, visando a não ultra-

passar os limites toleráveis esta-

belecidos pelas normas regula-

mentadoras para proteger a saúde 

do trabalhador. 

     Para ouvir a entrevista comple-

ta, CLIQUE AQUI. O Podprevenir 

também está disponível na versão 

mobile. N 
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Araçatuba terá Especialização 

Técnica em Segurança do 

Trabalho na Construção 
25 vagas são de bolsa, uma poderá ser a sua! 

  
 processos e projetos construti-

vos, que possam gerar situações 

de trabalho inadequadas aos tra-

balhadores e ao entorno da obra. 

     O valor do curso é promocio-

nal, mas existem 25 vagas para 

bolsas que poderá ser concorrida 

"por meio do Programa Senac de 

Gratuidade”. 

     CLIQUE AQUI para obter todas 

informações e fazer sua inscrição 

ou acesse esse link: 

     https://goo.gl/zDuMkk 

     O Senac Araçatuba (SP) fica na 

Av. João Arruda Brasil, 500 - São 

Joaquim - (18) 3117-1000. N 

  

 URGENTE!!!! 

Curso em 

Araçatuba (SP) 

e-Social e os 

Requisitos para 

SST 

     A caracterização da insalubri-

dade e periculosidade precisa es-

tar documentada antes de reportar 

a folha ao eSocial 

     Você está preparado? 

     Esse é o momento oportuno! 

     02 e 03 de Fevereiro de 2018 

08 às 17 horas – 01 hora de almo-

ço livre 

     Local: Sala locada no SEST/ 

SENAT de Araçatuba (SP), Rodo-

via Senador Teotônio Vilela, Km-

09 (Ao lado Hospital Unimed) 

     R$300,00 

     contato@norminha.net.br 

     18 99765-2705 

  

 APAMT realiza 

evento sobre 

Gestão da 

Sinistralidade em 

Saúde 

     Norminha 
     A Associação Paranaense de 

Medicina do Trabalho (APMT) re-

alizará entre 13 e 14 de abril, em 

Curitiba (PR) o I Encontro Brasi-

leiro de Gestão da Sinistralidade 

em Saúde Suplementar. A presi-

dente da ANAMT, Dra. Marcia 

Bandini, será uma das palestran-

tes do evento, no qual abordará o 

tema Sustentabilidade de planos 

de saúde e gestão técnica da si-

nistralidade: medicina do futuro 

ou futuro da medicina. 

     A programação está disponível 

a seguir. Mais informações, no si-

te da APAMT. N 

http://www.norminha.net.br/
mailto:congresso.es@fundacentro.gov.br
http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/link/noticias/Folder%20II%20CESSST_20171107170958.pdf
https://www.campograndenews.com.br/cidades/concurso-dara-premios-a-cidades-que-cumprirem-metas-de-saude-do-trabalhador
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
https://www.podprevenir.com.br/2018/01/16/edicao-84-vibracao-ocupacional-pode-causar-serios-danos-saude-do-trabalhador/
http://www.norminha.net.br/Norminha/norminhas.asp
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/
https://www.facebook.com/norminhanet
https://www.facebook.com/norminhanet
http://www.norminha.net.br/Arquivos/arquivos.asp
http://www.fundacentro.gov.br/
http://www.inmetro.gov.br/
http://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm
https://www.anamt.org.br/portal/
http://www.abho.org.br/
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
http://www.norminha.net.br/Normas/normas.asp
http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl
https://goo.gl/zDuMkk
https://goo.gl/zDuMkk
http://www.apamt.org.br/evento_det.php?cod=82
http://www.apamt.org.br/evento_det.php?cod=82
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Fundacentro/DF recebe aprendizes e 

professores do ensino profissionalizante 
 

 
 

Objetivo é levar o conhecimento em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) a futuros trabalhadores 

 
Por ACS/ Cristiane Reimberg com 

informações da Fundacentro/DF 

     Norminha 
     A FUNDACENTRO do Distrito 

Federal iniciou o ano cumprindo 

a missão institucional de difundir 

conhecimentos que contribuam 

para a promoção da segurança e 

saúde dos trabalhadores e das 

trabalhadoras. Assim, nos dias 8, 

10 e 11 de janeiro, recebeu quatro 

turmas de aprendizes e professo-

res do Ensino Social Profissio-

nalizante – Espro para participa-

ção em atividades extraclasse so-

bre educação em segurança e 

saúde no trabalho. 
 

 

Swylmar Ferreira 
 

     A ação faz parte do projeto 

“Segurança e Saúde no Trabalho 

na Educação Básica, Educação 

Profissional e Educação de Jo- 
vens e Adultos (EJA)”, voltado à 

difusão de conteúdos sobre SST 

nas escolas do Distrito Federal. 

Nas visitas, a Fundacentro/DF re-

cebeu 102 participantes do Espro, 

uma organização sem fins lucra- 
tivos, que atua na capacitação 

profissional básica e de aprendi- 
zagem de jovens de 14 a 24 anos, 

em situação de vulnerabilidade 

social, provenientes da rede pú- 
blica de ensino. 

 

lítica nacional, como a reforma da 

Previdência que deve ser discuti-

da ainda esse início de ano, com 

votação marcada para o dia 19 de 

fevereiro, no Senado. Há quem di-

ga que não há déficit, o que au-

menta a polêmica em torno desta 

reforma. 

     Fim dos supersalários? 

     A Câmara instalou uma comis-

são para discutir a limitação dos 

supersalários e acabar com as re-

munerações estratosféricas, hoje 

limitadas aos 33.763 reais do ST 

F. O caso é que muitos auxílios  

 

Luiz Augusto Brasil 
 

 
 

 

Marcos Fraga 
 

aprendizes possam ingressar no 

mercado de trabalho com mais 

conhecimento sobre temas rele-

vantes para sua formação profis-

sional. O que vai ao encontro do 

objetivo do Espro, que é pro-

mover a inclusão de jovens no 

mercado de trabalho, de forma a 

prepara-los e encaminha-los às 

oportunidades de trabalho em di-

versas regiões do país. N 

não são considerados remunera-

ção e contribuem para vencimen-

tos gigantescos. 

     Fim do foro privilegiado? 

     A tão esperada extinção do fo-

ro privilegiado para autoridades 

entra em pauta esse ano. A Câma-

ra deve criar uma comissão para 

avaliar uma reforma do instituto, 

que poderá ficar limitada a alguns 

cargos específicos. 

     Criminalização do Bitcoin? 

     Outra discussão com reper-

cussão econômica importante. 

Transações envolvendo a "moeda  

virtual" chegaram a ser alvo de 

tentativa de criminalização por 

um projeto de lei. 

     Permissão do casamento ho-

moafetivo? 

     Pode entrar em pauta ainda 

esse ano projeto que permite a u-

nião entre duas pessoas, sem 

distinção de sexo. 

     Mudanças nos planos de saú-

de? 

     Segundo o G1: Uma comissão 

especial da Câmara poderá votar 

parecer com mudanças nas re-

gras dos planos de saúde. O rela- 

 

13 curiosidades sobre o lixo 

 

 

     9. Curitiba é o município bra-

sileiro que mais recicla: 20% de 

todos os resíduos; 

     10. No mundo, o Japão é um 

dos países que mais reciclam: 50 

% do lixo é reaproveitado; 

     11. Os americanos jogam fora 

50 bilhões de latas de alumínio 

por ano. Todas as latas desse ma-

terial que foram para o lixo nos 

Estados Unidos nas últimas três 

décadas valem quase US$ 20 bi-

lhões; 

     12. No quesito alumínio, o 

Brasil vai bem: é o país que mais 

recicla latas no planeta. Em 2004, 

foram 9 bilhões de latinhas rea-

proveitadas, ou 96% da produção 

total do país o único problema é 

que isso é causado por pessoas 

pobres que coletam as latas de 

para vendê-las e viver com isso; 

     13. Em 2002, o oceanógrafo a-

mericano Charles Moore vascu-

lhou uma área de 800 quilômetros 

quadrados do Oceano Pacífico e 

encontrou 4,5 quilos de resíduos 

plásticos flutuando no mar para 

cada meio quilo de plâncton. 

Fonte: 

http://www.uniagua.org.br/  

 

Uma ótima semana a todos e até 

a próxima! 

Patrícia Milla Gouvêa Dantas 

 

em tribunais estaduais. Em 2018, 

esperamos que seja uma pauta 

nacional. 

     E ainda tem as questões mais 

polêmicas recorrentes, como a-

borto, maioridade penal, drogas... 

     Ufa, já começamos com muita 

coisa relevante, não? 

     O que mais podemos esperar 

no mundo do direito para 2018? E 

quais as opiniões sobre os assun-

tos que serão discutidos? 

     Feliz 2018 e bem-vindos de 

volta! N 

Matheus Galvão - Advogado 

tor da matéria, deputado Rogério 

Marinho (PSDB-RN), chegou a a-

presentar um parecer que autori-

zava o aumento gradativo do valor 

do plano para quem tivesse mais 

de 60 anos, o que hoje é proibido 

por lei. 

     Regulamentação do Uber? 

     Uma das questões mais espe-

radas e que já foi muito adiada é a 

regulamentação de transportes 

particulares por meio de aplica-

tivos como o UBER. Em 2017, 

muitos protestos e ações de in-

constitucionalidade foram pautas  

Quais direitos vamos perder ou ganhar em 2018? 

 
 

Atividade em 8 de janeiro pela manhã 

 

Dionisio Lamera 
 

     Os servidores Marcos Fraga, 

Dionisio Lamera, Itamar Leandro, 

Luiz Augusto Brasil e Swylmar 

Ferreira apresentaram o trabalho 

da Fundacentro e abordaram 

questões atuais sobre segurança 

e saúde no trabalho, incluindo 

riscos ambientais, medidas de 

proteção coletivas e individuais, 

legislação e política nacional de 

SST. Além disso, houve a de- 
monstração das principais medi-

das de proteção coletiva e indivi-

dual com o uso de manequins e 

maquetes, exibição de vídeos e 

demonstração dos equipamentos 

e métodos de avaliação ambien- 
tal. 

     Na avaliação da Fundacen-

tro/DF, foram transmitidas infor-

mações importantes para que os 

     1. Os mais velhos resíduos do 

mundo foram encontrados na Á-

frica do Sul e têm cerca de 140 mil 

anos de idade. Esse lixo milenar - 

que contém ossos, carvão, fezes e 

restos de cerâmica - oferece infor-

mações preciosas sobre os hábi-

tos de vida do homem antigo; 

     2. No ano 500 a.C., Atenas cri-

ou o primeiro lixão municipal, e-

xigindo que os detritos fossem jo-

gados a pelo menos 1,6 quilô-

metro das muralhas da cidade; 

     3. O inventor inglês Peter Du-

rand patenteou a lata de lixo em 

1810; 

     4. Aterros sanitários represen-

tam a maior fonte de metano pro-

duzido pelo homem. A cada ano, 

7 milhões de toneladas de metano 

vão parar na atmosfera; 

     5. Os americanos produzem 

212 milhões de toneladas de lixo 

por ano, das quais 43 milhões de 

toneladas são restos de comida; 

     6. Isso significa 711 quilos 

produzidos por habitante a cada 

ano; 

     7. No Brasil, são 88 milhões de 

toneladas de lixo por ano, ou 470 

quilos por habitante; 

     8. Das 13.800 toneladas de li-

xo produzidas por dia na cidade 

de São Paulo, apenas 1% é reci-

clado; 

     Norminha 
     Mais um ano que começa e 

sempre existem as expectativas. 

Para o direito, o ano de 2017 foi 

conturbado. Reformas dividiram 

opiniões, ganharam adeptos e o-

positores ferrenhos. Previdência, 

Direito do Trabalho... Para uns 

houve avanços e para outros hou-

ve retrocessos. 

     O que esperar para 2018? 

     Reforma da Previdência? 

     Este ano de 2018 já começa 

prometendo boas discussões ju-

rídicas, muitas delas ligadas à po- 

TRT-2 decide 

sobre cobrança 

de honorários 

advocatícios 

após reforma 

trabalhista 
 

 
 

     Norminha 
     A 17ª TURMA do Tribunal Re-

gional do Trabalho da 2ª Região 

(TRT-2) fixou, em acórdão profe-

rido no último dia 07 de janeiro de 

2018, a validade da cobrança dos 

honorários advocatícios para sen-

tenças proferidas na vigência da 

nova lei trabalhista (Lei nº 13. 

467/2017). A decisão é de natu-

reza persuasiva, o que significa 

que não tem caráter obrigatório, 

mas traz um precedente para as 

sentenças que serão proferidas 

pelos magistrados do TRT-2. 

     Caso a sentença tenha sido e-

mitida antes da vigência da refor-

ma trabalhista, ou seja, antes de 

11 de novembro de 2017, não de-

verá ser aplicado o dispositivo 

(791-A), que prevê que a parte 

que perder o processo deverá pa-

gar um valor ao advogado da par-

te vencedora. É o chamado hono-

rário de sucumbência, que será, 

via de regra, calculado sobre o va-

lor da condenação. 

     Portanto, a decisão não será 

válida para processos, por exem-

plo, que estão aguardando julga-

mento, em grau de recurso, de 

sentença proferida anterior à vi-

gência da nova lei. Antes da re-

forma, quem entrasse com ação 

trabalhista contra a empresa e 

perdesse não precisava pagar ho-

norários para os advogados da 

parte contrária. 

     O acórdão foi proferido a partir 

de um caso concreto, em que a 

sentença havia sido proferida em 

data anterior à da vigência da re-

forma trabalhista. A 17ª Turma do 

TRT-2 entendeu inaplicável o arti-

go 791-A da nova Lei, reformando 

a sentença de primeiro grau, na 

qual foi excluído o pagamento de 

honorários advocatícios. N 

Processo: 0000128-93.2015.5.02.0331 

TRT2 – Correção FGTS 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
http://www.uniagua.org.br/
https://correcaofgts.jusbrasil.com.br/
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Bahia registra 27.782 casos de assédio moral no trabalho por ano 

Levantamento do TRT mostra que, em média, 76 casos de assédio moral foram ajuizados por dia em 2017; saiba como denunciar 

 

 

     Norminha 
     No dia 13 de janeiro, a presi-

dente da ANAMT, Dra. Marcia 

Bandini, se reuniu com oito ex-

presidentes da entidade em São 

Paulo (SP). Dr. Carlos Campos,  

modernas ferramentas de atração 

de talentos. 

     E a fórmula tem dado certo. 

Somente no ano passado, contra-

tamos 14 mil jovens, ou cerca de 

20 pessoas por dia. Desse total, 

grande parte é indicada pelos nos-

sos atuais e ex-funcionários, que 

veem na companhia uma boa o-

portunidade profissional para os 

seus parentes e amigos. O resul-

tado disso é a formação de uma 

grande família em cada restauran-

te, cujo bom funcionamento é tes-

temunhado diariamente por mais 

de 2 milhões de clientes.  

     Uma companhia que tem como 

bandeira ser a porta de entrada 

para jovens também deve ter um 

plano de carreira apoiado por pro-

gramas permanentemente atuali-

zados que façam sentido para es-

se público. Recentemente, por e-

xemplo, percebemos no McDo-

nald’s que era importante oferecer 

conteúdo de empreendedorismo, 

um dos principais temas de inte-

resse dos jovens, na plataforma e-

ducacional da Universidade do 

Hambúrguer. Dessa forma, nas-

ceu o Aperte o Play!, que incentiva 

os profissionais a terem auto-

nomia para escolher qual cami-

nho trilhar – dentro ou fora da em-

presa. 

     Sim, porque junto com os jo-

vens, recebemos também os seus 

projetos, sonhos e aspirações, 

que podem ser de longo ou curto 

prazo. E ao recebê-los para a sua 

primeira experiência profissional, 

também devemos estar prepara-

dos para a sua partida. Mas esse 

pode ser o tema para um próximo 

bate-papo. 

N 
  

 

*Marcelo Nóbrega é diretor de 

Recursos Humanos do 

McDonald’s Brasil 

ANAMT reúne ex-presidentes da 

entidade em São Paulo 
 

 

Dr. Álvaro Frigério, Dr. Ruddy 

Facci, Dr. Zuher Handar, Prof Re-

né Mendes, Dr. Jorge Gomes, Dr. 

Casimiro Junior e Dr. Gilberto 

Peixoto participaram do encontro. 

N 

      Norminha 
     “VOCÊ sai do trabalho um lixo 

de pessoa e fica sem saber se de 

fato é competente ou não, ainda 

mais em um período de crise sem 

achar emprego.” A arquiteta Mar-

celle Teixeira sabe muito bem o 

que é ser vítima de uma situação 

de assédio moral no trabalho. 

Quando atuava em um escritório, 

o chefe direto dela chegou a ras-

gar um projeto na frente de um 

cliente em plena reunião. 

     “Ele tinha uma triste mania, ou 

forma de lidar com as coisas, tal-

vez até por machismo. Era cons-

tante, diariamente, gente choran-

do, chateada, triste. Rasgava o 

material que eu ia apresentar na 

cara, amassava, jogava no chão e 

dizia que a gente não sabia fazer 

nada, era nesse nível. Muitas ve-

zes, o cliente acaba interferindo 

no meio da reunião: ‘Fulano, pe-

raí, calma, não é assim que se fala 

com ela não’”, conta. 

     Marcelle não está sozinha. Os 

casos de assédio são cada vez 

mais recorrentes, mas nem todos 

são denunciados por medo de re-

presália por parte de quem asse-

dia. Segundo um levantamento 

feito para o CORREIO pelo Tribu-

nal Regional do Trabalho (TRT - 

5ª Região), em média, 76 casos 

de assédio são ajuizados por dia. 

     Em 2017, foram ajuizados 27. 

782 processos por assédio, sen-

do que, destes, 232 foram rela-

tivos a casos de assédio sexual. 

No total, 61 registros a mais do 

que em 2016, quando o TRT a-

juizou 27.721 ações. 

     ‘Destemperamento’ 

     “Os empregados não acessam a 

Justiça do Trabalho, com medo de 

demissões arbitrárias. A pessoa sofre 

calada. Vejo isso claramente nas a-

ções que julguei. O número de casos 

é muito maior do que o registrado 

hoje por receio destas represálias. Aí, 

as pessoas acabam naturalizando a 

ideia de que o empregado tem que 

aceitar tudo o que o patrão faz. Mas 

esse ‘destemperamento’ tem nome. 

Isso é assédio”, destaca a juíza e di-

retora de Cidadania e Direitos Huma-

nos da Associação dos Magistrados 

da Justiça do Trabalho da 5ª Região-

BA (A-matra5), Silvia Isabelle. 

Foto divulgação 

 

"A pessoa sofre calada. Vejo isso 

claramente nas ações que 

julguei", diz Silvia Isabelle 
 

     Foi justamente o medo de per-

der o emprego que impediu Mar-

celle de entrar com um processo, 

até ser demitida. Ela também teve 

receio de não conseguir se reco-

locar no mercado por conta da in-

fluência que o ex-chefe tinha. 

   “Trabalhei neste escritório por oi-

to anos. Além do que passava dia-

riamente, estava com pressão alta 

por conta do estresse, coisa que nun- 
ca tive na vida. É um desgaste para 

você conseguir as provas de assédio 

moral. Muitos colegas também ficam  

 

 

 

com medo de te ajudar nestas ques-

tões. Eu prometi que nunca mais me 

submeto a algo do tipo. Nada pode 

tirar nossa dignidade”, afirma. 

     Comprovação 

     As denúncias por assédio mo-

ral são mesmo difíceis de ser 

comprovadas, como acrescenta a 

juíza, o que vai exigir do trabalha-

dor a reunião do maior número 

possível de provas materiais. Ain-

da não existe uma lei específica 

que criminalize o assédio moral, 

como acontece, por exemplo, 

com o assédio sexual. 

     “Comece a reunir provas, gra-

var, juntar documentos. Falar 

sempre com o assediador na pre-

sença de outras pessoas. O mais 

importante é comprovar o fato. 

Não adianta só relatar o que acon-

teceu. Tem que ter provas”, refor-

ça Isabelle. 

     Para o sócio da S2 Consulto-

ria, Mario Junior, empresa espe-

cializada em tratar casos de as-

sédio nas empresas, seja qual for 

o tipo, quem o pratica está sujeito 

a punições administrativas, de-

missão por justa causa, respon-

sabilização cível por danos mo-

rais e sanções penais. “São situa-

ções que saem das fronteiras da 

empresa e comprometem a ima-

gem e reputação, além de dimi-

nuir a atração de talentos. As em-

presas devem disponibilizar ca-

nais de denúncias e uma área es-

pecializada e habilitada para con-

duzir a apuração dos casos.” 

     O que você precisa saber so-

bre o assédio no ambiente de tra-

balho 

     Como provar os casos? 

     Registros: Por meio de bilhe-

tes, cartas, mensagens eletrôni-

cas, e-mails, documentos, áu-

dios, vídeos, presentes, registros 

de ocorrências em canais. 

     Redes Sociais: Também é pos-

sível provar por meio de ligações 

telefônicas ou registros em redes 

sociais (Facebook, Whatsapp, 

Instagram etc.) e por testemunhas 

que tenham conhecimento dos fa-

tos. 

     Mais comprovações: Prova in-

direta: diante da dificuldade de se 

provar o assédio sexual no traba-

lho, a Justiça tem valorizado a 

prova indireta, ou seja, prova por 

indícios e circunstâncias de fato. 

     Processo: Gravações de con-

versas e imagens são provas. Po-

dem ser usadas no processo por 

um dos envolvidos no ato, ainda 

que sem conhecimento do agres-

sor. 

     Assédio moral no trabalho é 

crime? 

     Alguns projetos de lei que cri-

minalizam o assédio moral no tra-

balho ainda estão em debate. Em 

casos de ações na Justiça, o as-

sédio moral só poderá ser carac-

terizado caso, além das impres-

sões do assediado, forem apre-

sentadas também provas mate-

riais e testemunhas da conduta 

lesiva. 

     O que pode ser considerado 

assédio sexual? 

     De acordo com o Artigo 216 

do Código Penal, o assédio se-

xual se caracteriza por constran-

gimentos e ameaças com a finali-

dade de obter favores sexuais 

vindo de alguém, que normal-

mente está em posição superior à 

vítima. O assédio sexual no traba-

lho pode, ainda, ser praticado por 

terceiros não vinculados à rela-

ção de emprego, como é o caso 

do cliente do estabelecimento ou 

prestadores de serviço. 

     Assédio só existe com contato 

físico? 

     Não é necessário contato físi-

co para configurar o assédio. A 

prática pode ser explícita ou sutil, 

com contato físico, verbal, redes 

sociais, presentes e mensagens. 

     O que mudou com a reforma 

trabalhista? 

     Com a nova lei, a indenização 

por assédio moral passava a ter 

um limite de até 50 vezes o último 

salário contratual do trabalhador. 

Com a medida provisória publi-

cada pelo governo após a lei en-

trar em vigor, os valores para in-

denização serão calculados com 

base no limite dos benefícios da 

Previdência Social, entre três a 50 

vezes, a depender do valor do da-

no, deixando assim de ser deter-

minados pelo último salário con-

tratual do ofendido. Ofensas à 

etnia, idade, nacionalidade, ori-

entação sexual e gênero passam a 

fazer parte também da lista de da-

nos que podem originar indeniza-

ções. 

     Como fica o acesso à Justiça? 

     A reforma trabalhista também 

trouxe mudanças neste ponto. O 

trabalhador que faltar a audiên-

cias ou perder ação na Justiça te-

rá de pagar custas processuais e 

honorários da parte contrária. Há-

verá multa e pagamento de inde-

nização se o juiz entender que ele 

agiu de má-fé. 

     Onde denunciar? 

     Órgãos públicos e de repre-

sentação: As denúncias contra o 

assédio no ambiente de trabalho, 

seja ele moral ou sexual, podem 

ser feitas no Ministério Público 

do Trabalho, Superintendência 

Regional do Trabalho e até mes-

mo no sindicato da categoria. Pa-

ra formalizar sua denúncia no 

MPT, acesse o site: 

     www.mpt.mp.br, clique na 

Procuradoria Regional do Estado 

e relate os fatos. Em caso de dú-

vida ou dificuldade, basta ir pes-

soalmente a um destes órgãos.  

     Delegacias: No caso de assé-

dio sexual, caso a vítima seja um-

lher, a denúncia ainda pode ser 

feira na Delegacia da Mulher. Se, 

eventualmente, a vítima for ho-

mem, a ocorrência deve ser re-

gistrada na delegacia comum. 

     Ações na Justiça: O trabalha-

dor também pode contratar um a-

dvogado trabalhista e ingressar 

com a ação. O valor dos custos 

com o advogado varia de caso 

para caso, levando-se em consi-

deração o valor da indenização e 

o tempo do processo. N 

*Marcelo Nóbrega 

     Norminha 
     É BASTANTE comum o debate 

sobre primeiro emprego sob o 

ponto de vista de quem o procura. 

Certamente, trata-se de um mo-

mento difícil para o jovem que 

busca entrar no mercado de tra-

balho. No entanto, há também de-

safios para quem contrata uma 

pessoa sem experiência profissio-

nal. Se o jovem encontra dificul-

dades, as empresas também pre-

cisam se preparar para receber es-

ses ‘calouros’.  

     Sabemos que uma integração 

bem feita nos primeiros meses é 

fundamental para o sucesso de 

um profissional em um novo em-

prego. Imagine-se então quando 

esse profissional está dando os 

primeiros passos em seu primeiro 

emprego. É preciso criar um am-

biente favorável para receber jo-

vens sem experiência prévia. Se 

esse ‘recém-nascido profissional’ 

não encontra apoio em seu am-

biente de trabalho, seu desempe-

nho e desenvolvimento estarão 

seriamente comprometidos. Por 

isso, para ser uma porta de entra-

da para o primeiro emprego for-

mal é preciso, também, ser uma 

empresa acolhedora.  

     Quem frequenta a rede McDo-

nald’s já deve ter percebido a ver-

satilidade de nossos gerentes, 

que sabem fazer de tudo dentro de 

um restaurante. Quase todos co-

meçaram na função de atendente 

e cresceram exercendo as diver-

sas posições da nossa estrutura. 

Essa possibilidade de carreira 

vem do treinamento e do apren-

dizado permanentes que acompa-

nham nossos profissionais em to-

dos os seus momentos dentro da 

companhia. Os novos atendentes 

são treinados por seus superiores 

e, também, pelos seus próprios 

colegas. E logo ele também trei-

nará seus colegas. Esse interesse 

pelo crescimento mútuo é funda-

mental para o sucesso deles.  

     Assim, voltando ao ponto que 

abriu esse bate-papo: não fosse 

por esse DNA de primeiro empre-

go e desenvolvimento contínuo, 

de nada adiantaria termos as mais  

Correio 24 horas 

Os desafios do primeiro emprego 

http://www.norminha.net.br/
http://www.mpt.mp.br/
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/bahia-registra-27782-casos-de-assedio-moral-no-trabalho-por-ano/
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Duas grandes oportunidades no setor de rochas 
 

     Norminha 
     REALIZADOS anualmente em 

Vitória e Cachoeiro de Itapemirim, 

os eventos se tornaram referência 

no mercado mundial e contri-

buem para movimentar os negó-

cios não só no Brasil mas também 

em diversos países. 

     VITÓRIA STONE FAIR 

     Realizada no maior polo ex-

portador de rochas do Brasil, res-

ponsável por 82% do total das ex-

portações, a Vitória Stone Fair 

Marmomac Latin America é o e-

vento-referência para o setor de 

pedras naturais nas Américas. A 

feira, que tem vocação para o 

mercado externo, reúne uma exu-

berante exposição com mais de 

1.200 variedades de materiais, a-

lém da tecnologia e design aplica- 

     Qual a diferença entre acordo 

coletivo e convenção coletiva? 

     Para compreendermos melhor 

a diferença entre os tipos de ne-

gociações coletivas, vejamos o 

que diz o art. 611 da CLT: 

     Art. 611 - Convenção Coletiva de 

Trabalho é o acordo de caráter nor-

mativo, pelo qual dois ou mais Sin-

dicatos representativos de categorias 

econômicas e profissionais estipu-

lam condições de trabalho aplica-

veis, no âmbito das respectivas re-

presentações, às relações individuais 

de trabalho. 

     § 1º É facultado aos Sindicatos re-

presentativos de categorias profis-

sionais celebrar Acordos Coletivos 

com uma ou mais empresas da cor-

respondente categoria econômica, 

que estipulem condições de trabalho, 

aplicáveis no âmbito da empresa ou 

das acordantes respectivas relações 

de trabalho. 

     De maneira sucinta, o acordo é 

feito entre sindicatos representan-

tes dos empregados diretamente 

com as empresas; já a convenção 

é feita entre os sindicatos repre-

sentativos da categoria econômi-

ca e dos empregados. 

     Vale destacar que, com a refor-

ma trabalhista, as condições esti-

puladas em Acordo Coletivo sem-

pre prevalecerão sobre as estipu-

ladas em Convenção Coletiva. 

     Portanto, se determinado em-

pregado trabalha em empresa que 

possui Convenção Coletiva e A-

cordo Coletivo, e no Acordo exis-

te a previsão da jornada 12x36 

mas na Convenção não tem nada 

a respeito, prevalece o Acordo 

Coletivo, e o trabalhador tem o di-

reito à jornada 12x36. 

     Profissionais de Saúde 

     Quanto a esses profissionais 

 

dos ao setor. 

     Saiba mais acessando: 

     www.vitoriastonefair.com.br  
 

 
 

     CACHOEIRO STONE FAIR 

     Cachoeiro Stone Fair recebe 

visitantes de todos os Estados do 

Brasil e de mais de 600 cidades 

brasileiras, que vêm à Cachoeiro 

de Itapemirim, maior polo proces-

sador do Brasil, estreitar relacio-

namentos, fechar negócios e ver 

de perto a maior concentração de 

máquinas e equipamentos para o 

setor na América Latina. 

Tudo sobre a Jornada 12x36 após a Medida 

Provisória 808 

 

Centro Universitário Senac está com inscrições abertas 

para processo seletivo de graduação presencial e EAD 

 
 

     Saiba mais acessando: 

     www.cachoeirostonefair.com.br 

N 
 

      

 

 

     Norminha 
     O Centro Universitário Senac 

está com as inscrições abertas 

para o processo seletivo dos cur-

sos de graduação presencial e EA 

D (ensino a distância). As inscri-

ções para os cursos presenciais 

vão até 2/3 e contemplam os 

campi Santo Amaro, na capital; 

Águas de São Pedro e Campos do 

Jordão no interior, que contam 

com dois hotéis-escola para a 

prática profissional, além das 

unidades Tiradentes e Lapa Sci-

pião, também na capital. No EAD, 

o prazo prossegue até 11/3 e o 

candidato pode escolher entre 

232 polos no país credenciados 

pelo Ministério da Educação 

(MEC). 

     A inscrição é feita pela inter-

net: o  candidato escolhe o curso 

Manutenção em sistemas de ar condicionado em 

edificações públicas e privadas se transforma em lei 

ar interior. 

     Art. 3º Os sistemas de clima-

tização e seus Planos de Manu-

tenção, Operação e Controle – PM 

OC devem obedecer a parâmetros 

de qualidade do ar em ambientes 

climatizados artificialmente, em 

especial no que diz respeito a po-

luentes de natureza física, química 

e biológica, suas tolerâncias e 

métodos de controle, assim como 

obedecer aos requisitos estabele-

cidos nos projetos de sua insta-

lação. 

     Parágrafo único. Os padrões, 

valores, parâmetros, normas e 

procedimentos necessários à ga-

rantia da boa qualidade do ar in-

terior, inclusive de temperatura, 

umidade, velocidade, taxa de re-

novação e grau de pureza, são os 

regulamentados pela Resolução 

no 9, de 16 de janeiro de 2003, da 

Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, e posteriores 

alterações, assim como as nor-

mas técnicas da ABNT – Asso-

ciação Brasileira de Normas Téc-

nicas. 

     Art. 4º Aos proprietários, loca-

tários e prepostos responsáveis 

por sistemas de climatização já 

instalados é facultado o prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, a contar 

da regulamentação desta lei, para 

o cumprimento de todos os seus 

dispositivos. 

N 

Gestão Pública; Logística; Marke-

ting; Processos Gerenciais. A no-

vidade fica por conta do Tecno-

logia em Gestão Ambiental. Tam-

bém há oferta da Licenciatura em 

Pedagogia. 

     Para todas as opções oferta-

das, o Centro Universitário Senac 

propõe uma dinâmica de ensino 

alinhada às tendências do mundo 

do trabalho, com base em ativi-

dades curriculares e extracurricu-

lares que envolvem os universitá-

rios com a realidade da profissão 

que escolheram, antes mesmo de 

se formar. N 

Em Presidente Prudente (SP) terá Curso 

completo da NR-12 

Informações contato@norminha.net.br 

de preferência, faz login e selecio-

na a forma de ingresso no pro-

cesso seletivo, que pode ser com 

nota do Enem ou por meio de pro-

va de redação. 

     Presencial: 

     www.sp.senac.br/vestibular 

     EAD: 

     www.ead.senac.br/graduacao 

     Graduação a distância – na 

modalidade a distância, há op-

ções de Bacharelados em Admi-

nistração e em Ciências Contá-

beis, além dos cursos de Tecno-

logia em Comércio Exterior; Ges-

tão Comercial; Gestão de TI; Re-

cursos Humanos; Gestão Finan-

ceira;  Gestão Pública;  Logística;  

 

     Norminha 
     ANTES da reforma trabalhista, 

não havia dispositivo na CLT que 

abordasse a jornada 12x36. A re-

gulamentação desta jornada foi 

feita em 2012, através de súmula 

do Tribunal Superior do Trabalho 

e era restrita a poucas categorias. 

     Com a aprovação da Lei nº 

13.467/2017 (reforma trabalhis-

ta), a jornada 12x36 foi expandida 

para todas as categorias, mas o 

texto inicial abriu a polêmica so-

bre a constitucionalidade do en-

tão art. 59-A, já que este previa 

que as partes, mediante acordo 

individual escrito, poderiam pac-

tuar que a jornada de trabalho fos-

se no regime 12x36. 

     A polêmica se deu porque a 

Constituição Federal, no art. 7º, 

XIII, deixa claro que a duração do 

trabalho normal não poderá supe-

rar oito horas diárias e quarenta e 

quatro semanais, abrindo exce-

ções somente via negociação co-

letiva (acordo ou convenção cole-

tiva). 

     Portanto, não restam dúvidas 

que o primeiro artigo 59-A afron-

tava a Constituição Federal e tinha 

tudo para ser questionado judi-

cialmente. 

     Contudo, posteriormente, veio 

a MP 808 e regulamentou vários 

tópicos da Reforma Trabalhista, 

dentre eles, a jornada 12x36. O 

novo texto do artigo 59-A é o se-

guinte: 

     Art. 59-A. Em exceção ao dispos-

to no art. 59 e em leis específicas, é 

facultado às partes, por meio de con-

venção coletiva ou acordo coletivo de 

trabalho, estabelecer horário de tra-

balho de doze horas seguidas por 

trinta e seis horas ininterruptas de 

descanso, observados ou indeniza-

dos os intervalos para repouso e ali-

mentação. (Redação dada pela Medi-

da Provisória nº 808, de 2017). 

     Ou seja, a nova redação do art. 

59-A está alinhada com o art. 7º 

da Constituição Federal, facultan-

do às partes convencionarem a 

jornada 12x36 somente por nego-

ciação coletiva (acordo ou con-

venção). 

 

Profissionais do setor de saúde são os únicos que podem negociar, 

individualmente, a jornada 12x36 

 

 

 

 

 (médicos, enfermeiros, técnicos 

em enfermagem), a CLT abriu ex-

ceção e autorizou que, através de 

acordo individual escrito, pode 

ser estabelecida a jornada 12x36, 

não havendo a necessidade de 

participação dos sindicatos na 

negociação. Vejam o que diz o § 

2º do art. 59-A: 

     § 2º É facultado às entidades atu-

antes no setor de saúde estabelecer, 

por meio de acordo individual es-

crito, convenção coletiva ou acordo 

coletivo de trabalho, horário de tra-

balho de doze horas seguidas por 

trinta e seis horas ininterruptas de 

descanso, observados ou indeniza-

dos os intervalos para repouso e ali-

mentação. 

        Outras questões sobre a jor-

nada 12x36 

     Os trabalhadores em escala 12 

x36 não têm o direito à remune-

ração em dobro pelos feriados 

trabalhados e nem pelos domin-

gos trabalhados. 

     Além disso, com a reforma tra-

balhista, abriu-se a possibilidade 

de que os intervalos intrajornada 

na escala 12x36 não sejam neces-

sariamente concedidos. Pela nova 

redação do dispositivo, tais inter-

valos podem ser observados ou, 

caso não sejam concedidos, se-

rão indenizados. 

     Vale também destacar que es-

ses trabalhadores em jornada 12x 

36 não têm direito ao adicional 

noturno quando houver prorroga-

ção de trabalho noturno. 

     Por fim, é possível que seja a-

dotado o regime de jornada 12x36 

em atividades insalubres sem a 

necessidade da licença prévia do 

Ministério do Trabalho.  N 

Sergio Merola – Advogado 

Especialista em Direito Público 

     Norminha 
     NO DIA 4 de janeiro de 2018, 

o presidente Michel Temer auten-

ticou a lei 13.589/18. Na sexta-

feira, dia 5, a ordem foi publicada 

no Diário Oficial da União, e a 

mesma implica a manutenção de 

aparelhos/sistemas de ar condi-

cionado para todos os edifícios 

públicos ou privados. 

     Baseada no Plano de Lei nº 70, 

de 2012, autoria do deputado Lin-

coln Portela (PRB/MG), a regra 

requer tal manutenção a fim de 

evitar ou diminuir riscos à saúde 

das pessoas que frequentam os 

edifícios, além disso, a lei busca 

melhorar a qualidade do ar em 

todos os aspectos (velocidade, 

umidade, temperatura e pureza). 

     Laboratórios e hospitais não 

estão inclusos na prescrição, es-

ses estabelecimentos deverão se-

guir regulamentos específicos. As 

demais estruturas já existentes, 

terão o prazo de 180 dias após a 

regulamentação da lei para reali-

zar a manutenção, e para novas 

instalações a lei já entrou em vi-

gor. 

     O que diz a Lei: 

     Art. 1º Todos os edifícios de 

uso público e coletivo que pos- 
 

 

 

suem ambientes de ar interiores 

climatizados artificialmente de-

vem dispor de um Plano de Ma-

nutenção, Operação e Controle – 

PMOC dos respectivos sistemas 

de climatização, visando à elimi-

nação ou minimização de riscos 

potenciais à saúde dos ocupantes. 

     1º Esta lei, também, se aplica 

aos ambientes climatizados de u-

so restrito, tais como aqueles dos 

processos produtivos, laboratori-

ais, hospitalares e outros, que de- 
verão obedecer a regulamentos 

específicos. 

     Art. 2º Para os efeitos desta lei, 

são adotadas as seguintes defini-

ções: 

     I – Ambientes climatizados ar-

tificialmente: espaços fisicamente 

delimitados, com dimensões e 

instalações próprias, submetidos 

ao processo de climatização por 

meio de equipamentos; 

     II – Sistemas de climatização: 

conjunto de instalações e proces-

sos empregados para se obter, 

por meio de equipamentos em re-

cintos fechados, condições espe-

cíficas de conforto e boa quali-

dade do ar, adequadas ao bem-

estar dos ocupantes; e 

     III – Manutenção: atividades 

de natureza técnica ou adminis-

trativa destinadas a preservar as 

características do desempenho 

técnico dos componentes dos sis- 
temas de climatização, garantindo 

as condições de boa qualidade do 

 
 

Lei regulamenta a manutenção de aparelhos e sistemas de ar-

condicionado, fique por dentro! 

http://www.norminha.net.br/
http://www.vitoriastonefair.com.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
http://www.cachoeirostonefair.com.br/
http://www.sp.senac.br/vestibular
http://www.ead.senac.br/graduacao
http://www.equipeni.com.br/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
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tegração de 119 trabalhadores de-

mitidos de um hospital, enten-

dendo ser necessária a negocia-

ção prévia com a entidade sindi-

cal. 

     A decisão afirma que o fato da 

reforma ter dispensado a necessi-

dade de acordo ou convenção não 

      

mos reduzir riscos e agravos para 

o nosso bem-estar, é importante 

que os executemos. 

     Nos despedimos convidando 

você para a análise da correlação 

mencionada sobre os temas dis-

cutidos neste mês de janeiro. Nos 

textos anteriores, discutimos al-

gumas pistas do cuidado de si e 

do outro e de como driblar inter-

corrências que vivenciamos no 

que tange Trabalho/Saúde/Segu-

rança. Ampliar nosso poder de a-

gir não focando na doença e nos 

problemas, mas agindo e após-

tando em atitudes saudáveis e po-

tentes é um excelente caminho 

para mudar o quadro adoecedor 

que trabalhadores estão vivendo 

hoje no Brasil e no mundo. 

     Contamos com você! Faça 

parte desta nova história! 

     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 pe-

lo tema exposto e queira se a-

profundar mais sobre o assunto, 

inscreva-se para o curso que ire-

mos oferecer enviando seu conta-

to 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 
 

permite que os empregadores te-

nham liberdade absoluta para de-

mitirem da forma como quiserem. 

Scarabelli ressalta que isso fere a 

Constituição e tratados interna-

cionais assinados pelo Brasil. 

     A disputa em torno das de-

missões em massa sem passar 

por sindicatos começou em de-

zembro do ano passado, com o 

caso da universidade Estácio. 

N 

Superintendência 

registra aumento 

de 52% na 

emissão de 

carteiras de 

trabalho 
     Norminha 
     A Superintendência Regional 

do Trabalho do Ceará (SRT-CE) 

registrou aumento de 52% na 

emissão de carteiras de trabalho 

de janeiro a novembro de 2017, 

em comparação com o mesmo 

período do ano anterior. 

     A redução no prazo entre o a-

gendamento e a entrega do docu-

mento é um dos motivos que le-

vou a SRT-CE a alcançar esse nú-

mero. “O trabalhador que antes 

esperava até 30 dias para ser 

atendido agora consegue resolver 

tudo no mesmo dia”, ressalta o 

superintendente do Trabalho do 

Ceará, Fábio Zech. Para ele, a 

descentralização dos serviços pa-

ra os shoppings RioMar Fortaleza 

e RioMar Kennedy foram estra-

tégicos para a comodidade do 

trabalhador. 

     Outro fato que chamou a aten-

ção foi a redução no número de 

pedidos de Seguro Desemprego. 

De janeiro a novembro de 2017, 

foram 24.146 requerimentos do 

benefício. O montante representa 

uma redução de 27,67% se com-

parado a igual período do ano 

passado. 

     Segundo Zech, a queda no nú-

mero de solicitações de Seguro 

Desemprego e o aumento de soli-

citações de carteira de trabalho 

apontam para a criação de novos 

postos de emprego. “O Caged 

(Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados) está mostrando 

que há um número de contrata-

ções maior que o de demissões, e 

o Ceará ocupa posição de des-

taque, com o terceiro melhor re-

sultado de contrações em 2017”, 

destaca. 

N 

Assessoria de Imprensa 

Geórgia Maia Pinto 

 

As modalidades de assédio 

moral 

relação de subordinação. Existem 

vários motivos que poderão acar-

retar tal violência, dentre eles: 

busca de uma promoção, intole-

rância religiosa, ética, política, 

discriminação sexual, dentre ou-

tros. 

     Essa espécie de assédio lem-

bra muito a figura do Bullying[1]. 

Este instituto se estendeu às a-

gressões observadas no exército, 

nas atividades esportivas, na vida 

familiar, em particular com rela-

ção a pessoas de idade, e, evi-

dentemente, no mundo do traba-

lho. 

     Infelizmente, as empresas ob-

servam esse tipo de assédio como 

uma forma benéfica, acreditando 

que tal ato estimula a produti-

vidade. Todavia, nesses casos a 

empresa também tem responsabi-

lidade pelo ocorrido, na medida 

em que o assédio está prevale-

cendo devido à inércia da empre-

sa. 

     O assédio moral cometido 

nessas condições atinge a perso-

nalidade e a dignidade da vítima. 

Sendo assim, o assediador deverá 

responder pelas perdas e danos 

da sua conduta ilícita, além de se 

sujeitar ao poder disciplinador do 

empregador, podendo ser despe-

dido por justa causa conforme 

artigo 482, alínea b e j da CLT, 

que diz: 

     Art. 482. Constituem justa causa 

para rescisão do contrato de trabalho 

pelo empregador: 

     [...] 

     b) incontinência de conduta ou 

mau procedimento; 

     [...] 

     j) ato lesivo da honra ou da boa 

fama praticado no serviço contra 

qualquer pessoa, ou ofensas físicas, 

nas mesmas condições, salvo em ca-

so de legítima defesa, própria ou de 

outrem; 

     Além disso, e caso de omis-

são, a empresa poderá responder 

por danos morais devido a res-

ponsabilidade objetiva do empre-

gador, que é aquela que indepen-

de de culpa. Nesse sentido, leva-

se também em consideração a Te-

oria do risco criado, ou seja, o 

empregador deverá responder por 

todos os danos do seu empreen-

dimento (ÁVILA, 2008). 

     [1] Bullying é uma situação 

que se caracteriza por agressões 

intencionais, verbais ou físicas, 

feitas de maneira repetitiva, por 

um ou mais funcionários contra 

um ou mais colegas. O termo bul-

lying tem origem na palavra in-

glesa bully, que significa valen-

tão, brigão. Mesmo sem uma de-

nominação em português, é en-

tendido como ameaça, tirania, o-

pressão, intimidação, humilhação 

e maltrato.  

     Referência:  

     AVILA, Rosemari Pedrotti de. 

As consequências do assédio mo-

ral no ambiente de trabalho. Dis-

ponível em:  

http://www.dominiopublico.gov.br/d

ownload/teste/arqs/cp067933.pdf. 

Acesso em 18 de maio de 2016.  

Advogada inscrita na OAB/MG 174.611, 

atuante na cidade de Uberlândia/MG. 

Correspondente jurídica, elaboradora de 

pareceres técnico-jurídicos e contratos. 

leidyanealvarenga.adv@hotmail.com 

 

 

     A reforma trabalhista não pas-

sou a permitir a violação dos prin-

cípios constitucionais da dignida-

de da pessoa humana e de valores 

sociais do trabalho. Com essa a-

firmação, a juíza Camila Ceroni 

Scarabelli, da 1ª Vara do Trabalho 

de  Campinas,  determinou a rein- 

     Norminha 
     OLÁ leitores. Enfim, chegamos 

à última semana do nosso debate, 

acerca de três temas de alta rele-

vância: Trabalho, Saúde e nesta 

última semana, Segurança do 

Trabalho. Como já mencionamos, 

os temas comentados estão cor-

relacionados entre si, em nossa 

vida, atividade profissional, lazer, 

nas relações interpessoais e re-

percutem em nosso próprio cui-

dado. 

     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 

08h00 às 17h00, em Serra- ES, 

onde será possível compartilhar/ 

ampliar conhecimentos e dialogar 

sobre estes e outros temas. 

     Para falar sobre o conceito de 

Segurança, lembrando que esta-

mos focando na Segurança inse-

rida dentro do local de Trabalho, 

vamos recorrer à origem da pala-

vra que significa “sem preocupa-

ções”, sugerindo o sentido de “o-

cupar-se de si mesmo”. 

     Segundo Aquino, século XIII, a 

segurança refere-se a “um mal a 

evitar, a ausência de um risco, a 

previsibilidade dos acontecimen-

tos, a certeza do futuro”. Este con-

ceito se atualiza fidedignamente 

nas NR’s (Normas Regulamenta-

doras) ou nas NBR’s (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 

Também se aplica quando, na au-

sência de normas brasileiras para 

qualquer procedimento de traba-

lho, podemos recorrer às normas 

internacionais de Segurança – al-

gumas, inclusive, mais atualiza-

das. 

     A quantidade de normas exis-

tentes é uma excelente notícia, 

uma vez que, não deveria haver 

tantos acidentes ou doenças em 

decorrência do Trabalho, certo? 

Infelizmente conforme a Psicodi-

nâmica do Trabalho sugere: O 

Trabalho Prescrito, ou seja, as 

normas, as leis, as regras são di- 
ferentes do Trabalho Real, das 

condições impostas pela compa-

nhia/empresa/contratante. Esta 

realidade perpassa as grandes, 

médias e pequenas empresas. 

     Exagero? Para identificarmos 

com clareza as discrepâncias en-

tre prescrição e realidade do Tra- 

balho, os números demonstram 

claramente que algo de errado 

vem ocorrendo entre as normas 

criadas e o trabalho executado. 

Segundo a Previdência Social, 

por exemplo, a Síndrome do pâ-

nico afastou cerca de 20 mil pes-

soas do Trabalho (2012 e 2017). 

Dos trabalhadores brasileiros re-

gistrados, 32% apresentaram sin-

tomas da Síndrome de Burnout 

(Isma-BR, 2016). A Depressão já 

afastou mais de 75 mil trabalha-

dores (2012 e 2017); Mais de 37 

% das licenças médicas foram 

motivadas por outros transtornos 

como: Estresse, Transtornos Bi-

polares, Ansiedade e Transtornos 

relacionados ao uso abusivo de 

álcool e drogas (2016); 

     Vale mencionar que os dados 

aqui apresentados são de doen-

ças sociais, não foram incluído 

doenças ocupacionais (exemplos: 

perda auditiva, dermatoses, sili-

cose, LER, acidentes ocupacio-

nais, etc). Além disso, estas esta-

tísticas são das doenças que fo-

ram reconhecidas e comprova-

das. Desse modo, podem ainda 

haver inúmeros outros casos sem 

registros. 

     Como mencionamos em tex-

tos anteriores, o cuidado de si e 

do outro são muito significativos 

para gerar um ambiente de Tra- 
balho mais saudável e solidário. 

Na utilização de estratégias de 

cuidado e proteção consigo mes-

mo ou alertando ao colega de a-

tividade para que ele também se 

cuide, estamos agindo para re-

duzir o número de acidentes e do-

enças. Somos corresponsáveis 

por nossas atividades e, se pode- 

Pausa para Conversa: Diálogos entre Trabalho, 

Saúde e Segurança de Trabalhadores 

Saiba diferenciar o assédio 

vertical descendente, o vertical 

ascendente e o horizontal. 

     PARA classificar qual o tipo de 

assédio moral está ocorrendo 

com a vítima deve-se verificar sua 

procedência. O assédio pode a-

contecer de um superior hierár-

quico contra seus subordinados 

(vertical descendente), pode ser 

de um subordinado contra o su-

perior hierárquico (vertical as-

cendente), ou ainda pode ser atos 

praticados entre colegas do mes-

mo nível hierárquico (horizontal). 

     A seguir as três classificações 

serão analisadas mais detalhada-

mente. 

     1. Assédio moral vertical des-

cendente 

     O assédio moral vertical des-

cendente é aquele praticado por 

um superior hierárquico contra 

seus subordinados, sendo este o 

mais comum. Trata-se de um 

comportamento no qual a pessoa 

que detém o poder de comando 

busca delimitar o espaço deste 

poder, por meio de insultos, ofen-

sas, depreciação, falsas acusa-

ções, degradando, assim, as con-

dições de trabalho.  

     Para Ávila (2008) existem duas 

motivações do assédio descen-

dente: estratégia o abuso de po-

der. O mobbing estratégico é a-

quele planejado pela empresa pa-

ra levar o empregado incômodo a 

pedir demissão, trazendo, com is-

so, a redução de funcionários, a 

contenção de custos, sem muitos 

prejuízos para empresa. Já o mob-

bing por abuso de poder, conhe-

cido também como bullying, é a-

quele que o superior hierárquico 

diante de ameaça usa arbitraria-

mente o seu poder de mando. 

     Sendo assim, o assédio moral 

cometido pelo empregador ou su-

perior hierárquico implica no des-

cumprimento da obrigação con-

tratual e viola o princípio da digni-

dade da pessoa humana, podendo 

ocasionar a rescisão indireta do 

trabalhador nos termos do artigo 

483, alínea e, da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) que 

diz: 

     Art. 483 . O empregado poderá 

considerar rescindido o contrato e 

pleitear a devida indenização quando:  

     [...] 

     e) praticar o empregador ou seus 

prepostos, contra ele ou pessoas de 

sua família, ato lesivo da honra e boa 

fama; 

     2. Assédio moral vertical as-

cendente 

     Neste caso que, trata-se da vi-

olência psicológica perpetrada 

por um ou vários subordinados 

contra um superior hierárquico. 

Esta é uma espécie muito rara de 

assédio, mas também muito cruel. 

Geralmente este assédio é conse-

quência de invejas ou ambição de 

um ou mais funcionários contra o 

superior que fora introduzido à-

quele cargo de governança. 

     Ávila exemplifica que a vio-

lência pode acontecer ainda quan-

do um colega supostamente des-

qualificado para o cargo de chefia 

é promovido, ocasionando, as-

sim, revolta dos subordinados. 

Tais praticas provenientes das a-

titudes dos funcionários poderá a-

carretar justa causa para rescisão 

do contrato de trabalho pelo em-

pregador, prevista no artigo 482 

da CLT, àqueles que praticam tal 

ilícito. 

     3. Assédio moral horizontal 

     Por fim, este assédio é prati-

cado por colegas do mesmo nível 

hierárquico, inexistindo entre eles 

 

 

Demissão coletiva sem ouvir sindicato é 

inconstitucional, decide juíza de SP 

http://www.norminha.net.br/
https://youtu.be/DIh8wdAT5jI
https://youtu.be/eWB1klh1CbA
http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp067933.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp067933.pdf
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     Norminha 
     OS trabalhadores que têm di-

reito ao saque do sétimo lote do 

Abono Salarial do PIS/Pasep ano-

base 2016 podem começar a reti-

rar o dinheiro na próxima quinta 

(18). O Ministério do Trabalho vai 

liberar um total de R$ 2.671.304. 

769,64, para um número estimado 

de 3.599.072 abonos. Quem nas-

ceu em janeiro e fevereiro e tra-

balha na iniciativa privada será 

contemplado com o recurso e re-

cebe pela Caixa. Já os servidores 

públicos com inscrições de final 

cinco (5) recebem pelo Banco do 

Brasil. “É um recurso muito im-

portante e que pode ajudar os tra-

balhadores neste início de ano”, 

afirmou o ministro interino do 

Trabalho, Helton Yomura. “Por is-

so, quem tem direito ao Abono 

não deve deixar para a última ho-

ra, para não correr o risco de per-

der o prazo.” 

     O pagamento obedece a um 

calendário baseado no mês de 

nascimento do trabalhador. O A-

bono Salarial Ano-Base 2016 co-

meçou a ser pago em 27 de julho 

de 2017 e até o final do ano foram 

liberados os recursos para traba-

lhadores privados nascidos de ju-

lho a dezembro e para os servi-

dores públicos com finais de ins-

crição de 0 a 4. Segundo dados 

preliminares, já foram pagos R$ 8, 
11 bilhões a 11,07 milhões de tra- 

 

O caso mais emblemático citado 

pela profissional é de uma 

situação que ocorreu com ela 

mesmo há alguns anos atrás. 

Foto: Youtuber/Reprodução 
 

beleza. A surpresa de acontecer 

ainda tantos casos como esse "em 

2018" assustou a youtuber, que  

iniciou  a campanha  através 

da hashtag #MulheresNoTrabalho  

 

O Curso será das 8 às 17 horas com 1 hora de almoço 

balhadores, o equivalente a 45, 

17% dos mais de 24,5 milhões de 

beneficiários que têm direito ao 

abono. 

     O valor ainda disponível para 

saque é superior a R$ 9,8 bilhões. 

Mesmo quem já teve o benefício 

liberado no ano passado, mas não 

sacou o recurso, ainda pode reti-

rar Abono Salarial. “O dinheiro fi-

cará disponível para saque nas a-

gências bancárias até 29 de junho 

deste ano. Depois, os benefícios 

que não forem sacados retornarão 

ao Fundo de Amparo ao Traba-

lhador (FAT), para pagamento do 

Abono Salarial do próximo ano e 

do Seguro-Desemprego”, alerta o 

chefe da Divisão do Abono Sala-

rial do Ministério do Trabalho, 

Márcio Ubiratan Britto. 

     Direito ao saque - O Abono 

Salarial Ano-Base 2016 é pago a 

quem estava inscrito há pelo me-

nos cinco anos no PIS/Pasep e 

trabalhou formalmente por pelo 

menos um mês naquele ano, com 

remuneração média de até dois 

salários mínimos. Além disso, é 

preciso que os dados tenham sido 

informados corretamente pelo 

empregador na Relação Anual de 

Informações Sociais (Rais). N 

Para mais informações* 

• Alô Trabalho do Ministério do Trabalho: 158  

• Caixa: 0800-726 02 07 

• Banco do Brasil: 0800-729 00 01 

*As ligações são gratuitas de telefone fixo e 

podem ser feitas de qualquer cidade. 

"Assédio moral e sexual é crime. 

Não podemos ficar quietas no 

nosso trabalho", comenta a garo-

ta. 

     O vídeo postado na quinta-

feira (11/01) já chegou a 58.855 

visualizações, 14 mil "likes" e 

mais de mil comentários. A has-

htag começou a ser levantada no 

Twitter e no Instagram, ganhando 

também apoio de outros internau-

tas e figuras públicas, como a 

dançarina e roteirista Bic Muller e 

o jornalista Bruno Acioli, que co-

mentou o que acontecia com uma 

amiga.  N Diário de Pernambuco 

Seguro garante proteção para pequenas e 

grandes obras 
Modalidade de seguros de Riscos de Engenharia oferece cobertura para situações como incêndio, 

roubo e erros de projeto 

Acordo entre 

Sebrae e BNDES 

recebe apoio do 

Ministério do 

Trabalho 

     Norminha 
     “DESTRAVAR para melhor 

empreender e melhor empregar”. 

Essa foi a mensagem do ministro 

interino do Trabalho, Helton Yo-

mura, dirigida aos participantes 

da cerimônia de assinatura do A-

cordo de Cooperação Técnica en-

tre o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae) e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), nesta quarta-

feira (17), em Brasília. A parceria 

tem como objetivo viabilizar a-

ções de apoio técnico para acesso 

a financiamentos aos pequenos 

negócios. 

 

     Yomura destacou que a pasta 

apoia iniciativas que tenham co-

mo viés o estímulo à retomada do 

crescimento econômico e, conse-

quentemente, a geração de em-

pregos no Brasil. “Todas as mo-

dalidades de ocupação são bem 

vistas pelo Ministério. Nosso pro-

pósito é trazer o trabalhador para 

a formalidade, e o empreendedo-

rismo cumpre esse papel”, salien-

tou. 

     Ele reforçou que o Ministério 

do Trabalho tem atuado com fer-

ramentas importantes para moti-

var o crescimento da atividade 

empreendedora. “Lançamos na 

semana passada o eSocial para 

empresas, com o intuito de pro-

mover a desburocratização, facili-

tando o dia a dia do empregador. 

Isso será motivo de muito empre-

endedorismo”. N 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sétimo lote do Abono Salarial 2016 

começa a ser pago nesta quinta (18) 

sora de inglês em determinado 

curso particular que havia tido a-

borto expontâneo. Os chefes de 

Medeiros na época acabaram 

mencionando a insatisfação de 

trabalhar com mulheres por estas 

"menstruarem, ter TPM, engravi-

dar e acabar faltando o trabalho". 

O comentário foi encarado pela 

youtuber como um ato de assédio 

moral. 

     Em sua página nas redes so-

ciais, ela ainda encontrou diver-

sos relatos de seguidoras e inter-

nautas comentando semelhantes 

casos. Quando não classificados 

como assédio sexual, representa-

va machismo e preconceito acer-

ca da imposição de um padrão de  

 

     Norminha 
     APÓS receber uma série de 

comentários relatando histórias 

de abuso sexual e machismo den-

tro do trabalho, a Youtuber Maíra 

Medeiros, do canal "Nunca Te Pe-

di Nada", lançou uma nova cam-

panha para que mulheres denun-

ciem e exponham esses tipos de 

situações nas redes sociais. 

     O caso mais emblemático cita-

do pela profissional é de uma si-

tuação que ocorreu com ela mes-

mo há alguns anos atrás, quando 

cobria a dispensa de uma profes- 

Movimento nas redes sociais denuncia machismo no ambiente de trabalho 

Com a hashtag #MulheresNoTrabalho, mulheres relatam abusos sofridos diariamente em suas funções 

 

     Norminha 
     A NECESSIDADE do Brasil in-

vestir em infraestrutura intensifica 

a abertura de canteiros de obras 

no país. Seja por erro em proje-

tos, falhas de equipamentos ou 

até fenômenos naturais, acidentes 

que costumam interromper em-

preendimentos e causam prejuí-

zos. Para garantir mais tranquili-

dade para empresas e construto-

res autônomos, uma opção é con-

tratar um seguro de riscos de en-

genharia e responsabilidade civil 

Obras. 

     Estima-se que atualmente 

mais de 7 mil obras estão parali-

sadas no Brasil, seja por falta de 

verba para serem concluídas, pro-

blemas no planejamento ou pro-

jeto, ou danos estruturais. Mas 

esse não é o único dado alar-

mante: o setor de construção é um 

dos cinco que mais registram aci-

dentes de trabalho. 

     Tudo isso resulta em perdas e-

conômicas para o país e para a in-

dústria, mas mesmo assim ainda 

são poucas as empresas que pro-

tegem seus empreendimentos. 

Seja por falta de conhecimento ou 

por acharem que é muito caro, o 

fato é que apenas 0,56% dos se-

guros contratados no Brasil em 

2016, por exemplo, eram os de 

riscos de engenharia, conforme 

informações da Superintendência 

de Seguros Privados (Susep). 

     Proteção para seguir a obra | 

Coberturas 

     Um seguro de riscos de en-

genharia oferece diversos tipos de 

proteção para as obras e as em-

presas contratantes. Entre os 

principais sinistros que podem 

ser indenizados estão danos da 

natureza, incêndio, explosão, rou-

bo e outros danos físicos. Os pa- 

cotes podem incluir também co-

berturas adicionais como respon-

sabilidade civil geral e cruzada 

(empreiteiros/subempreiteiros) 

do construtor, erro de projeto, 

despesas extraordinárias, desen-

tulho, afretamento de aeronaves, 

manutenção simples e ampla e 

perda do lucro esperado. 

     Opção no mercado 

     Uma das alternativas no mer-

cado brasileiro é o seguro de Ris-

cos de Engenharia e Responsa-

bilidade Civil Obras, da Tokio 

Marine Seguradora. Esse produto 

tem por finalidade garantir o pa-

gamento de indenização por pre-

juízos decorrentes de acidentes 

durante a fase de execução de 

obras. Pode ser contratado por 

pessoas físicas e jurídicas que 

atuem no setor da construção ci-

vil. Entre suas vantagens estão 

suporte técnico da área de Riscos 

de Engenharia durante a contra-

tação e vigência de toda apólice, 

indenização em caso de morte ou 

invalidez dos empregados e/ou 

trabalhadores autônomos no local 

do risco, proteção para acidentes 

decorrentes de danos da natureza, 

incêndio e explosão, cobertura 

para danos aos equipamentos 

móveis, estacionários, portáteis e 

eletrônicos, cobertura de danos 

corporais e materiais a terceiros, 

entre outras. 

     Uma das principais vantagens 

é a contratação rápida e simpli-

ficada, que visa atender desde pe-

quenas obras até projetos de 

grande porte, através de uma a-

pólice única de Riscos de Enge-

nharia e Responsabilidade Civil 

Obras com vigência de até 72 me-

ses. Soma-se isso a capacidade 

automática para projetos de até 

R$ 400 milhões - uma das maio-

res do mercado - e até R$ 60 mi-

lhões para apólices de responsa-

bilidade civil de obras. O prêmio 

é calculado com base no período 

da obra. 

     Diferenciais 

     Como cada segurado tem um 

perfil diferente, o produto Riscos 

de Engenharia e Responsabili-

dade Civil Obras da Tokio Marine 

possui flexibilidade para atender 

as demandas mais especificas de 

cada cliente oferecendo soluções 

para pequenas obras até grandes 

projetos. 

     A seguradora ainda possui 

uma equipe unificada e especia-

lizada para atender e dar um su-

porte de forma diferenciada ao 

Segurado, contando com um time 

de 10 engenheiros especializados 

em análise de projetos e geren-

ciamento de riscos, com um es-

treito relacionamento junto aos 

clientes, construtores e fornece-

dores. Tudo para atender às de-

mandas que o segurado venha 

precisar. N Fonte G1 

 

(Foto: Shutterstock) 

 

O seguro de Risco de Engenharia garante tranquilidade ao construtor 

durante a obra 

http://www.norminha.net.br/
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2018/01/12/interna_brasil,737851/movimento-nas-redes-sociais-denuncia-machismo-no-ambiente-de-trabalho.shtml
https://g1.globo.com/especial-publicitario/tokio-marine/bem-seguro/noticia/seguro-garante-protecao-para-pequenas-e-grandes-obras.ghtml
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País tem mais de 418 mil 

pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho 
 

 
 

Resultado apontado pela Relação Anual de Informações Social é 

3,79% superior ao acumulado de 2015 

 

     Norminha 
     COM o crescimento dos casos 

de febre amarela no Brasil, a ANA 

MT divulga orientações para os 

médicos do trabalho procederem 

de forma adequada diante deste 

quadro: 

     1. Casos confirmados de febre 

amarela no Brasil (dados de 16 de 

janeiro de 2018): (Mapa ao lado). 

     2. Recomendações para a Va-

cina contra a Febre Amarela: 

     A vacina é bastante segura e 

eficaz, raramente apresenta efei-

tos colaterais adversos e é admi-

nistrada por via subcutânea. 

     3. Como funciona a dose fra-

cionada da Vacina: 

     Estudo recente feito pelo Insti-

tuto de Tecnologia em Imunobio-

lógicos (Biomanguinhos/Fiocruz) 

comprovou que a dose fracionada 

da vacina de febre amarela é eficaz 

por, pelo menos, 8 anos. Dessa 

forma, os resultados dão suporte 

ao uso de doses fracionadas da 

vacina de febre amarela. A estra-

tégia já foi utilizada anteriormente 

no controle da epidemia na Re-

pública Democrática do Congo 

pela OMS, que utilizou 1/5 da do-

se Padrão da Vacina de Febre A-

marela de Bio-Manguinhos/Fio-

cruz. 

 

 

 

 

 

Fundacentro marca presença no Fórum Social 

Mundial e Fórum Mundial Ciência e Democracia 

     4. Pessoas que já foram vaci-

nadas anteriormente não necessi-

tam ser vacinadas novamente: 

     A Organização Mundial da Sa-

úde (OMS) fez um estudo de 

gran-des proporções e percebeu 

que mesmo pessoas vacinadas 

há mais de 10, 20 e até 30 anos 

ainda estavam protegidas e não 

precisavam  tomar  outras  doses 

Senac 

Jaboticabal 

oferta novas 

turmas para 

cursos técnicos 
 

 
 

Aulas iniciam em fevereiro e 

inscrições já estão abertas; mais 

de 50 bolsas de estudo estão 

disponíveis 

     Norminha 
     FAVORÁVEIS para a inserção 

no mundo do trabalho, os cursos 

técnicos preparam profissionais 

com competências práticas e teó-

ricas em áreas específicas do 

mercado, desenvolvendo habili-

dades requeridas pelas empresas. 

Dessa maneira, as formações pro-

porcionam mais estabilidade na 

carreira, reconhecimento das or-

ganizações e melhores cargos. A-

tento a esse cenário, o Senac Já-

boticabal está com inscrições a-

bertas para turmas técnicas que 

iniciam entre fevereiro e março. 

Com mais de 50 vagas gratuitas, 

os cursos abrangem diversas á-

reas do conhecimento. 

 

     Assistente de Operações de 

Redes e Computadores, Especia-

lização Técnica em Enfermagem 

do Trabalho, Técnico em Informá-

tica para Internet, Técnico em Re-

cursos Humanos e Técnico em 

Administração são as capacita-

ções disponíveis. 

     Para atuar em equipes multi-

profissionais em empresas priva-

das e públicas, incluindo órgãos 

oficiais, o curso Especialização 

Técnica em Enfermagem do Tra-

balho é a opção certeira, já que 

capacita o aluno para elaborar e 

executar programas voltados para 

grupos de riscos específicos, que 

envolvem os trabalhadores, as fa-

mílias e a comunidade. O objetivo 

é mobilizar conhecimentos das 

ações de vigilância em saúde a 

fim de promover a melhoria da 

qualidade de vida. Como pré-re-

quisito, o candidato deve ter con-

cluído o curso Técnico em Enfer-

magem. 

     As inscrições para o processo 

de bolsas de estudo estão abertas 

exclusivamente pelo Portal Senac: 

www.sp.sp.senac.br/bolsasdeest

udo. 

     Mais informações pessoal-

mente na unidade ou pelo Portal 

www.sp.senac.br/jaboticabal. 

N 

     Norminha 
     O MERCADO de trabalho for-

mal brasileiro contabilizou a pre-

sença de 418.521 pessoas com 

deficiências e reabilitadas (PcDs) 

em 2016 – um crescimento 3, 

79% em relação a 2015, quando 

havia 403.255 PcDs com vínculo 

empregatício. Os dados fazem 

parte da Relação Anual de Infor-

mações Sociais (Rais) de 2016 e 

incluem empregadores da inicia-

tiva privada, empresas públicas 

diretas e indiretas e órgãos públi-

cos. 

     Segundo a chefe da Divisão de 

Fiscalização para Inclusão de 

Pessoas com Deficiência e Com-

bate à Discriminação no Trabalho 

(DPcD), a auditora-fiscal do Tra-

balho Fernanda Maria Pessoa di 

Cavalcanti, o resultado é muito si-

gnificativo, considerando-se que, 

no mesmo ano, houve uma retra-

ção de 4,16% de empregos para 

trabalhadores sem deficiências. 

Além disso, levando em conta os 

últimos oito anos (2009 a 2016), 

houve um acréscimo de 45% de 

PcDS no mercado de trabalho, 

enquanto o mercado formal de 

emprego só cresceu 12%. 

     "Os números mostram que, a-

pesar do preconceito ainda exis-

tente na sociedade, as políticas 

públicas afirmativas para qualifi-

car e dar visibilidade às pessoas 

com deficiência estão sendo efe-

tivas. Estamos avançando, mas há 

muito a caminhar", observa a au-

ditora-fiscal. 

     Dos profissionais com alguma 

deficiência contratados, 93,48% 

só estão trabalhando devido à o-

brigação legal, segundo os dados 

da Rais. "Essas informações nos 

dizem que a maior parte de pes-

soas com deficiência ou reabili-

tadas no mercado formal de tra-

balho foi declarada por emprega-

dores que tinham a obrigação le-

gal de contratar esse público, seja 

em razão da Lei de Cotas seja pela 

obrigação constitucional da re-

serva de vagas nos concursos pú-

blicos. Isso demonstra que, infe-

lizmente, sem política afirmativa 

de reserva de vagas não há mer-

cado de trabalho para as pessoas 

com deficiência", afirma Fernanda 

di Cavalcanti. 

     Estados - Dos estados que 

mais contratam no país, São Pau-

lo ocupa o topo do ranking, com 

127.464 trabalhadores desse gru-

po. É seguido por Minas Gerais 

(42.295), Rio de Janeiro (33.115), 

Rio Grande do Sul (32.366) e Pa-

raná (28.560). 

     Os mais escolarizados ocu-

pam as maiorias das oportuni-

dades de emprego. Nesse ano, 

dos 418.521 contratados, 275. 

222 PcDs eram formados no en-

sino médio, possuíam ensino su-

perior incompleto ou estudos su-

periores concluídos. 

     Fiscalização - Para assegurar 

o cumprimento das cotas, o Mi-

nistério do Trabalho realiza fisca-

lizações. Ao longo do ano de 

2017, foram feitas, em todo Bra-

sil, 10.324 ações fiscais para a in-

clusão de pessoas com deficiên-

cia e reabilitadas. 

 

     De acordo com Fernanda di 

Cavalcanti, essas operações não 

se limitam a multar as empresas, 

mas buscam conscientizar os em-

pregadores sobre vantagens de 

contratação de trabalhadores com 

deficiência. 

     Barreiras - Fernanda ressalta 

ainda que as empresas reclamam 

da falta de capacitação profissio-

nal desse público. Mas a auditora 

lembra que esse problema atinge 

o público geral. Enquanto as esta-

tísticas demonstram que, em rela-

ção à pessoa com deficiência, há 

número suficiente de profissio-

nais com escolaridade para o 

cumprimento das cotas. Portanto, 

não deveria ser um obstáculo. 

     Pontos positivos - Apesar da 

resistência, a contratação de PcDs 

é vantajosa para as empresas. 

Fernanda destaca que os estabe-

lecimentos que cumprem sua res-

ponsabilidade ganham visibilida-

de mundial, uma vez que existe 

uma quantidade crescente de 

consumidores preocupados em 

comprar artigos de empresas po-

liticamente corretas e apoiá-las. 

N 
Ministério do Trabalho 

Assessoria de Imprensa 

 

Ações para 2018 no segmento da 

nanotecnologia e 

nanossegurança 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi 

     Norminha 
     PARA INICIAR o ano de 2018, 

a Fundacentro preparou uma série 

de ações no segmento da nano-

tecnologia, como parte do projeto 

institucional de estudos e ações 

na área, intitulado: “Impactos da 

nanotecnologia e outras novas 

tecnologias na saúde dos traba-

lhadores e meio ambiente”. 

     Iniciado em 2007, o projeto 

vem ao longo dos seus 11 anos 

formando parcerias, como o caso 

do Renanosoma, Anamt, Anent, 

Diesat, Dieese, Sindicato dos 

Químicos de São Paulo, Associa-

ção dos Engenheiros de Seguran- 
ça do Rio Grande do Sul, Fiocruz, 

CRQ IV Região, no sentido de di- 

 

vulgar, seja por meio de cursos, 

seminários, história em quadri-

nhos, seja por meio de capítulos 

em livros, a conscientização so-

bre os impactos da nanotecno-

logia aos trabalhadores e ao meio 

ambiente. 

     No mês de fevereiro, a Fun-

dacentro estará representada no 

Fórum Social Mundial e no Fó-

rum Mundial Ciência e Democra-

cia que acontecem simultanea-

mente na Universidade Federal da 

Bahia, em Salvador, Bahia, de 13 

a 17 de março de 2018. 

     O Fórum Mundial Ciência e 

Democracia terá como eixos de 

discussão, a ciência e tecnologia 

como bem comum; descoloniza-

ção da universidade e da pes-

quisa científica; avaliação e go-

vernança de tecnologias emer-

gentes; participação pública em 

ciência e tecnologia; feminismo, 

ciência e tecnologia; ciência e 

tecnologia para o desenvolvi-

mento social; promoção da pes- 
quisa embasada em comunidade; 

criminalização de cientistas com- 

 

prometidos com lutas; pesquisa 

para quem ou para que?; políticas 

públicas de ciência e tecnologia; 

desafios de mudanças climáticas, 

pobreza e conflito armado: alter-

nativas às políticas de pesquisa 

atuais. 

     Outro evento que contará com 

a participação da Fundacentro se-

rá o XIX Congresso Mundial em 

Sociologia, a ser realizado de 15 a 

21 de julho de 2018, em Toronto, 

Canadá, cujo tema central será: 

“Poder, Violência e Justiça: refle-

xões, respostas e responsabilida-

des”. Em formato de apresentação 

oral, o servidor Jorge Pontes irá 

abordar o tema “Work and emer-

ging technologies: an approach 

between nanotechnology and pre-

cariousness of work and its pos-

sible impacts on brazilian wor-

kers“. Acesse o site do Interna-

tional Sociological Association 

(ISA) para informações sobre pro-

gramação e detalhes do congres-

so. 

N 

 

Legenda: tracejado vermelho: Estados com casos confirmados ocorridos localmente 

desde 6 de janeiro de 2017 

Amarelo escuro: Áreas de risco de transmissão da doença 

Amarelo claro: Áreas consideradas sem risco de transmissão da doença 

da vacina. Assim, quem tomou 

uma dose da vacina acima dos 5 

anos de idade, não precisa se 

vacinar mais. Quem tomou a dose 

antes dos 5 anos de idade, deve 

tomar mais um reforço. 

     O Ministério da Saúde também 

disponibilizou orientações para o 

combate à doença. A cartilha pode 

ser visualizada aqui. N ANAMT 

Febre Amarela: ANAMT orienta médicos do trabalho 

sobre combate à doença 

  

http://www.norminha.net.br/
http://www.sp.sp.senac.br/bolsasdeestudo
http://www.sp.sp.senac.br/bolsasdeestudo
http://www.sp.senac.br/jaboticabal
http://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/toronto-2018/
http://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/toronto-2018/
http://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/toronto-2018/
http://www.anamt.org.br/site/upload_arquivos/arquivos_diversos_17120181014287055475.pdf
https://www.anamt.org.br/portal/2018/01/17/febre-amarela-anamt-orienta-medicos-do-trabalho-sobre-combate-a-doenca/
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Advogado agora 

pode peticionar 

com o INSS sem 

sair de casa 

     Norminha 
     COM a implementação do IN 

SS DIGITAL, agora é possível que 

os advogados previdenciários 

possam realizar quase todos os 

procedimentos administrativos 

junto à Previdência Social direta-

mente no seu computador. 

     Trata-se de uma vitória para 

cidadão e para a classe, que agora 

pode realizar os seus pedidos 

junto ao órgão com maior rapidez 

e agilidade. 

     Os profissionais interessados 

devem solicitar o cadastramento à 

OAB de sua região. Após o pro-

cessamento pelo sistema, será 

enviado pela plataforma do INSS 

um e-mail com informações so-

bre o cadastrado e os dados para 

sua autenticação. 

 

     Primeiro benefício já foi con-

cedido no Piauí 

     No dia 02 de janeiro de 2018, 

foi concedido o primeiro benefí-

cio do Projeto INSS DIGITAL, que 

em parceria com a OAB/PI possi-

bilitou que o pedido de pensão 

por morte de um beneficiário de 

Bom Jesus – Piauí, realizado to-

talmente pela internet, tenha sido 

concedido. 

     Este novo procedimento, com-

siderado pelos próprios servido-

res do INSS o futuro da insti-

tuição, visa diminuir as filas e o 

tempo de espera tanto dos advo-

gados, quanto dos segurados, 

nas agências do INSS. N 

 
 

O tempo do seguro-desemprego 

conta na aposentadoria? Entenda 

 
 

ofertado por meio da Bolsa-For-

mação Trabalhador concedida no 

âmbito do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Em-

prego (Pronatec), instituído pela 

Lei no 12.513, de 26 de outubro 

de 2011, ou de vagas gratuitas na 

rede de educação profissional e 

tecnológica. 

     O tempo em que o desem-

pregado recebe o seguro, conta 

para fins de aposentadoria? 

     Não conta para nada. Nem para 

fins de aposentadoria, nem como 

carência para obtenção de outros 

benefícios, mas durante período 

de recebimento o trabalhador de-

sempregado mantém a qualidade 

de segurado. 

     Isso significa que, enquanto o 

trabalhador estiver recebendo o 

seguro, ele continua segurado da 

Previdência Social sem precisar 

pagar nada. 

     Caso o desempregado queira 

contribuir para a Previdência So-

cial, este tempo de contribuição 

será computado na aposentado-

ria? 

     Quando o trabalhador está de-

sempregado, recebendo ou não o 

seguro-desemprego, ele pode 

contribuir para o INSS como se-

gurado facultativo. 

     O próprio nome diz: facultati-

vo. Ele não é obrigado, mas pode 

contribuir se quiser. 

     Quem não está inscrito na Pre-

vidência Social pode se inscrever 

e pagar. 

     Mas, se pagar o INSS ele perde 

o direito de receber o seguro-de-

semprego? 

     Não. Só perde o benefício do 

seguro-desemprego o contribuin-

te que pagar como segurado o-

brigatório. 

     O trabalhador tem que ficar a-

tento para o código da contribu-

ição. 

 

     O pagamento da contribuição 

como segurado facultativo (de-

sempregado) garante o acesso a 

todos os tipos de benefícios do IN 

SS? 

     Também tem que ter cuidado 

com isso. 

     Se a ideia é aposentar com 

tempo de contribuição a alíquota 

tem que ser 20% e o código de 

contribuição é o 1406. 

     No código 1473 a alíquota de 

contribuição é de 11%, mas neste 

caso o segurado não tem direito à 

aposentadoria por tempo de con-

tribuição e o valor da futura apo-

sentadoria será de um salário mí-

nimo. N 

Ian Ganciar Varella Advogado 

 

 

     Estamos entregue ao caos, 

além do que já estamos enfren-

tando como trabalhadores nos a-

tuais dias com perdas de direitos 

e desemprego desenfreado em 

to-das as regiões brasileiras. 

     O que prever de uma pessoa 

designada para ocupar cargo pú-

blico responsável pela gestão de 

questões do trabalho e que não 

cumpre se quer com obrigações 

legais referentes à relação de 

contrato de emprego. 

     Nada de política satisfatória 

para os trabalhadores poderá a-

contecer se depender dela. Indí-

cios do desprezo com classe tra-

balhadora existem suficientes. 
 

 
 

     A então parlamentar usou de 

seu mandato popular para legis-

lar contra os trabalhadores e tra-

balhadora; Cristiane votou pela 

terceirização geral e restrita, do 

mesmo jeito se declarou favorá-

vel pela Reforma da CLT. 

     O que tem para oferecer uma 

condenada por dívida trabalhista, 

paga na base da ‘contra gota’, ca-

so da deputada Cristiane Brasil. 

     Esperar o quer de um Ministé-

rio comandado pela filha do caci-

que político Roberto Jefferson, 

responsável por cuidar de políti-

cas direcionadas para os traba-

lhadores e trabalhadoras? N 
 

ATENÇÃO: 

Presidente Prudente (SP) terá curso 

completo da NR-12 em Março/2018 

contato@norminha.net.br 

 

O Curso será das 8 às 17 horas – 1 hora de almoço 

Ações da 

Fundacentro 

estão disponíveis 

no Informe de 

Gestão 2016 
 

 
 

Informe está disponível para 

download 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi 

     Norminha 
     AS AÇÕES das áreas técnica e 

administrativa da Fundacentro 

encontram-se disponíveis para 

leitura e download no portal insti-

tucional no Informe de Gestão 

2016. 
 

 
 

     Desde 2013, quando da cria-

ção do primeiro Informe, a enti-

dade vem cumprindo com sua a-

tuação social de disponibilizar e 

dar transparência às pesquisas e 

projetos conduzidos. 

     Em 129 páginas, o Informe de 

Gestão 2016 apresenta as linhas 

de pesquisa, áreas de atuação, 

parceiros, ações dos Centros Es-

taduais e Regionais da Funda-

centro, artigos técnicos, número 

de entrevistas concedidas, even-

tos realizados e outros. N 

Eli Almeida 

Campina Grande/PB 

     Norminha 
     E A POLÊMICA indicação do 

governo Temer e de aliados parti-

dários dele em querer colocar a 

deputada Cristiane Brasil (PTB-

RJ) para comandar o Ministério 

do Trabalho segue ganhando es-

paço na mídia. 

     Cristiane Brasil e o governo já 

sofreram duas derrotas na Justi-

ça, mas mesmo assim não é in-

tensão do chefe do Executivo de-

sistir fácil da nomeação da depu-

tada para pasta. 

     A indicação da filha do ex-de-

putado Roberto Jefferson, conde-

nado por corrupção no Mensalão, 

não agrada segmento sindical li-

gado aos trabalhadores. 

     E faz sentido o medo dos sin-

dicalistas. Cristiane tem um rol de 

comportamento que não condiz 

para uma pessoa que vai assumir 

um cargo público, em se tratando 

de cumprir com obrigações traba-

lhistas. 

     Contra a deputada pesa con-

denações da Justiça do Trabalho 

devido a descumprimento da CLT 

(Consolidação das Leis do Traba-

lho) ganha por um dos seus ex-

motorista particular que nunca te-

ve sua carteira de trabalho assi-

nada pela deputada. 
 

 
 

     Onde fica o princípio da mora-

lidade para sua pretensa atuação 

política em um ministério que 

cuida justamente de questões que 

dizem respeito ao trabalho? 

     Uma contradição total do que 

recomenda a pasta que luta Brasil 

afora pelo registro de trabalhado-

res e contra o descumprimento 

disso junto aos segmentos ocu-

pacionais do país. 

 

 

 

 

O que esperar de uma condenada 

pela Justiça Trabalhista para 

comandar o Ministério do Trabalho 

 

     Norminha 
     NA HORA da aposentadoria, 

um mês ou até mesmo um dia de 

contribuição pode fazer uma gran-

de diferença. 

     Ao longo da vida profissional o 

trabalhador pode perder o empre-

go e para isso existe uma proteção 

social: o seguro-desemprego. 

     É só o desempregado que po-

de receber o seguro desemprego? 

     Não. Além do trabalhador de-

mitido sem justa causa, também 

pode receber este benefício: 

     Aqueles cujo contrato de tra-

balho foi suspenso em virtude de 

participação em curso ou progra-

ma de qualificação oferecido pelo 

empregador; 

     Pescadores profissionais du-

rante o período em que a pesca é 

proibida devido à procriação das 

espécies; (seguro defeso) 

    Trabalhadores resgatados da 

condição análoga à de escravidão. 

Lei 7.998/90: 

     Art. 3º Terá direito à percepção 

do seguro-desemprego o traba-

lhador dispensado sem justa cau-

sa que comprove: 

     I - ter recebido salários de pes-

soa jurídica ou de pessoa física a 

ela equiparada, relativos a: (Reda-

ção dada pela Lei nº 13.134, de 

2015) 

     a) pelo menos 12 (doze) meses 

nos últimos 18 (dezoito) meses 

imediatamente anteriores à data 

de dispensa, quando da primeira 

solicitação; (Incluído pela Lei nº 

13.134, de 2015) 

     b) pelo menos 9 (nove) meses 

nos últimos 12 (doze) meses ime-

diatamente anteriores à data de 

dispensa, quando da segunda so-

licitação; e (Incluído pela Lei nº 

13.134, de 2015) 

     c) cada um dos 6 (seis) meses 

imediatamente anteriores à data 

de dispensa, quando das demais 

solicitações; 

     III - não estar em gozo de qual-

quer benefício previdenciário de 

prestação continuada, previsto no 

Regulamento dos Benefícios da 

Previdência Social, excetuado o 

auxílio-acidente e o auxílio suple-

mentar previstos na Lei nº 6.367, 

de 19 de outubro de 1976, bem 

como o abono de permanência em 

serviço previsto na Lei nº 5.890, 

de 8 de junho de 1973; 

     IV - não estar em gozo do au-

xílio-desemprego; e 

     V - não possuir renda própria 

de qualquer natureza suficiente à 

sua manutenção e de sua família. 

     VI - matrícula e frequência, 

quando aplicável, nos termos do 

regulamento, em curso de forma- 
ção inicial e continuada ou de 

qualificação profissional habilita-

do pelo Ministério da Educação, 

nos termos do art. 18 da Lei no 

12.513, de 26 de outubro de 2011, 

 

 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
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Competências e responsabilidades 

CREA X SEG. TRABALHO – NR35 

Profissionais da Fundacentro publicam artigos em diferentes plataformas 

 
 

Maria Maeno no lançamento do livro "Saúde e Segurança do Trabalho no Brasil" (Foto: Cristiane Reimberg) 

 

     Norminha 
     PARTE 1 

     Com frequência surgem com-

flitos e questionamentos quanto 

as Competências e Responsabili-

dades dos Engenheiros de Segu-

rança do Trabalho quanto a atua-

ção em quesitos técnicos especí-

ficos estabelecidos pelas NR, 

considerando - se as premissas 

estabelecidas pelo CONFEA – 

CREA para PLH- Profissionais Le-

galmente Habilitados. 

     Dessa forma, neste artigo será 

abordado um tema retratando si-

tuação conflitante quanto a res-

ponsabilidades de ancoragens 

prevista na NR35”, quanto a um 

questionamento feito por um en-

genheiro eletricista e de segu-

rança do trabalho se o mesmo po-

de emitir ART – Anotação de Res-

ponsabilidade Técnica como res-

ponsável pelo projeto de disposi-

tivo de ancoragem -  linha de vida 

conforme NR35? 

     Linha de vida é uma denomi-

nação de um tipo de sistema de 

ancoragem. Quando é removível, 

é classificado como dispositivo de 

ancoragem. Outras denominações 

são linha de ancoragem (bastante 

utilizada em normas técnicas), ca-

bo guia e cabo de segurança (uti-

lizada na NR 18 – Segurança na 

Construção Civil). Pode ser ver-

tical ou horizontal, flexível ou rí-

gida, temporária ou permanente.  

Conforme a terminologia da NBR 

16325-2 – Proteção contra que-

das de altura, Parte 2 – Disposi-

tivos de ancoragem tipo C, a linha 

de ancoragem horizontal flexível é 

um dispositivo de ancoragem que, 

junto com a estrutura, as ancora-

gens estruturais e os elementos 

de fixação, compõe um sistema de 

ancoragem. Esse sistema de an-

coragem se destina a servir de an-

coragem para um ou mais equipa-

mentos de proteção individual - 

EPI (cinturão de segurança e ele-

mento de ligação). Conforme a 

terminologia da NR 35 – Trabalho 

em Altura, com redação da Por-

taria Portaria MTb n.º 1.113, de 21 

de setembro de 2016, o(s) EPI e o 

sistema de ancoragem juntos for-

mam um Sistema de Proteção In-

dividual contra Quedas - SPIQ. 

     O SPIQ classifica-se (BRAN 

CHTEIN; SOUZA; SIMON; 2015) 

como um sistema de proteção ati-

va (sua eficiência depende de a-

ções do trabalhador). Na análise 

de barreiras (HOLLNAGEL, 2006), 

o SPIQ classifica-se como barrei-

ra composta: uma barreira física 

(o EPI e a ancoragem) combinada  

 

com uma barreira incorpórea 

(procedimentos prescritos e trei-

namentos), sendo que a eficiência 

do sistema depende da eficiência 

de ambas. 

     Quanto à finalidade, o SPIQ 

com LVHF pode ser de restrição 

de movimentação (visa impedir 

que o trabalhador alcance a zona 

com risco de queda) ou retenção 

de queda (destina-se a interrom-

per a queda depois de iniciada, 

minimizando suas consequên-

cias). 

     a) O projeto do SPIQ-LVHF se 

insere no planejamento do traba-

lho em altura, tratado na NR 35, 

item 35.4. Inicia com a elaboração 

da análise de risco, sendo em pri-

meiro lugar avaliada a hierarquia 

de proteção (busca-se eliminar 

trabalho em altura; se isso não é 

possível, então utiliza-se um sis-

tema de proteção contra quedas - 

SPQ, onde o de ordem coletiva - 

SPCQ - prefere ao individual – SP 

IQ, e o de restrição de movimen-

tação ao de retenção de queda).  É 

feito o procedimento operacional 

da atividade a ser realizada, ava-

liando onde há risco de queda e 

quais as melhores formas de pro-

teção. São previstos os locais on-

de a atividade será realizada, a 

quantidade de trabalhadores, su-

as funções, as diferentes tarefas, 

as etapas de execução, etc. A 

montagem e desmontagem das 

proteções também são incluídas 

no procedimento. 

     b) A aplicação do SPIQ-LVHF 

se dá em atividades onde é ne-

cessário a movimentação ao lon-

go de uma linha, seja para a exe-

cução da atividade, seja para o 

deslocamento até o local onde es-

sa será realizada. Para garantir a 

eficácia da proteção, levando em 

conta as condições descritas na 

análise de risco e procedimento 

operacional, é preciso verificar: 

     1. Que a conexão do traba-

lhador ao sistema de ancoragem 

seja feita antes do ingresso na 

área de risco, e a desconexão a-

pós a saída, e que a conexão pos-

sa ser mantida durante todo o 

tempo de permanência na área de 

risco; 

     2. Que, em todos os momen-

tos, a execução da tarefa e o des-

locamento com o trabalhador co-

nectado seja possível e que inter-

fira demasiadamente com a efici-

ência da realização da tarefa; 

     3. Que a execução da tarefa e o 

deslocamento com o trabalhador 

conectado não interfira demasia-

damente com a eficiência da reali- 

CONTINUA ABAIXO NA PÁGINA 09/10 

Textos sobre diferentes temas do 

mundo do trabalho podem ser 

lidos na íntegra 

Por ACS/ Cristiane Reimberg 

     Norminha 

     PESQUISADORES, tecnolo-

gistas e analistas em ciência e 

tecnologia da Fundacentro publi-

caram artigos em livros, revistas e 

anais de congressos em 2017. 

Nesta matéria, reunimos alguns 

dos textos publicados, que abor-

dam temas como eSocial, o tra-

balho dos jornalistas, inovação e 

sustentabilidade, a enquete ope-

rária de Marx, as mulheres no 

mercado de trabalho e o trabalho 

de agentes de recursos humanos 

no serviço público. 

      O e-Social: para além das ta-

belas, números e questões opera-

cionais 

     O artigo “O e-Social: para além 

das tabelas, números e questões 

operacionais”, escrito pela médi-

ca e pesquisadora da Funda-

centro, Maria Maeno, faz parte do 

livro “Saúde e Segurança do Tra-

balho no Brasil”, lançado em São 

Paulo/SP, em 7 de dezembro, no 

Sindicato dos Advogados do Es-

tado de São Paulo. 

     Segundo a procuradora e vice-

coordenadora da Coordenadoria 

Nacional de Defesa do Meio Am-

biente do Trabalho - Codemat, 

Juliana Oitaven, a intenção do li-

vro é suscitar o debate diante de 

mudanças que alteram o paradig-

ma dos direitos sociais, refletindo 

especialmente sobre os impactos 

à saúde e segurança dos traba-

lhadores. 

     Na ocasião, Maria Maeno cha-

mou atenção para a mitificação 

dos sistemas de gestão, como se 

fossem capazes de resolver todos 

os problemas. Já em relação ao 

eSocial, a médica questiona: 

“Quando entram na plataforma, 

quem entra e informa? A oculta-

ção não continuará sendo uma 

prática? É a empresa que declara”. 

     A obra é fruto de convênio en-

tre a Procuradoria Regional do 

Trabalho da 20ª Região e a Uni-

versidade Federal de Sergipe – 

UFS e de parceria do Getrin20 

(Grupo de Trabalho Interinstitu-

cional da 20ª Região/Sergipe). 

     A relação entre trabalho e vida 

pessoal para os jornalistas 

     O artigo “A relação entre traba-

lho e vida pessoal para os jorna-

listas” foi publicado nos anais do 

15º Encontro Nacional de Pesqui-

sadores em Jornalismo, realizado 

pela Associação Brasileira de 

Pesquisadores em Jornalismo – 

SBPJor. Durante o evento, ocorri-

do na Escola de Comunicações e 

Artes da Universidade de São 

Paulo – ECA/USP, em novembro, 

a jornalista e analista da Funda-

centro, Cristiane Oliveira Reim-

berg, fez uma apresentação sobre 

o texto e coordenou a Sessão 

Saúde e Jornalismo. 

     Em sua apresentação, desta-

cou que o trabalho afetou muito a 

vida pessoal dos jornalistas com 

mais de 60 anos entrevistados pe-

la  pesquisa,  em  alguns  casos, 

 

 

com prejuízos à família, que so-

freu com ausência deles. Os jor-

nalistas de 46 a 59 anos relataram 

a busca de um equilíbrio entre vi-

da familiar e trabalho, mas a aná-

lise das entrevistas mostra que 

eles nem sempre conseguem esse 

equilíbrio e se dedicam demais ao 

seu ofício. A própria negativa em 

separar vida pessoal e o trabalho 

mostra esse envolvimento. Já os 

jornalistas com menos de 45 anos 

enfatizam que o trabalho afeta 

bastante a vida pessoal, que tra-

balham muito e que falta tempo 

para o lazer e para a vida familiar. 

     O sentido do trabalho para o 

jornalista 

     O artigo “O sentido do trabalho 

para o jornalista” foi publicado 

nos anais do 40º Congresso Bra-

sileiro de Ciências da Comunica-

ção, realizado pela Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisci-

plinares da Comunicação – Inter-

com. Durante o evento, ocorrido 

na Universidade Positivo em Cu-

ritiba/PR, no mês de setembro, a 

jornalista e analista da Fundacen-

tro, Cristiane Oliveira Reimberg, 

fez uma apresentação sobre o tex-

to e coordenou a Sessão “Sobre 

história e condições de produção 

aos novos modelos de gestão em 

jornalismo”. 

     Na ocasião, a professora da 

ECA/USP, Roseli Figaro, desta-

cou que nos novos arranjos pro-

dutivos no jornalismo há uma re-

lação intrínseca entre organização 

e trabalho. Com profissionais 

multitarefas, o financiamento e o 

futuro de iniciativas tidas como 

alternativas, independentes ou 

coletivas são uma incógnita. O 

professor da PUC/RJ, Leonel de 

Azevedo Aguiar, falou sobre as 

imagens amadoras e de vigilância 

na produção jornalística e a re-

configuração do mercado de tra-

balho no telejornalismo. Ele res-

saltou a busca por imagens sen-

sacionais e a cobrança para que 

os profissionais produzam cada 

vez mais rápido. A professora da 

ECA/USP, Alice Mitika Koshiya-

ma, por sua vez, abordou a rela-

ção entre jornalismo, história e o 

desafio de uma revisão do passa-

do. 

     Já a analista da Fundacentro 

falou sobre o sentido do trabalho 

para os jornalistas. A partir de 

pesquisa  realizada  com  jornalis- 

tas de diferentes gerações, cons-

tatou que não se vê ruptura nos 

sentidos apresentados, que per-

mitem a adesão à profissão e de-

dicação total. Usando a psicodi-

nâmica do trabalho como referen-

cial teórico, a pesquisadora con-

cluiu que suportar os sofrimentos 

e ter prazer no trabalho, apesar 

deles, têm muito a ver com o sen-

tido que o trabalho tem para os 

jornalistas e o grande espaço que 

ele ocupa em suas vidas. As con-

dições de trabalho são criticadas, 

mas a visão idealizada da profis-

são é mantida. Os sentidos de 

missão, vocação, papel a cumprir 

à sociedade estão implícitos nos 

discursos e gestos dos entrevis-

tados durante todas as entrevis-

tas. 

     O discurso da inovação e da 

sustentabilidade: a constituição 

do ethos discursivo em um edito-

rial da Revista Dinheiro 

     A revista Intexto (n° 39, de 

maio/ago. 2017), do Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação 

da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul – UFRGS, trouxe o 

artigo “O discurso da inovação e 

da sustentabilidade: a constitui-

ção do ethos discursivo em um 

editorial da Revista Dinheiro”. De 

autoria do analista em ciência e 

tecnologia da Fundacentro, Mau-

ro Maia Laruccia, e da professora 

da PUC/SP, Valdenise Leziér 

Martyniuk, o trabalho investiga 

como o ethos discursivo é consti-

tuído e contribui para a mobili-

zação dos conceitos de inovação 

e sustentabilidade. 
 

 

Apresentação no 40º Congresso 

Brasileiro de Ciências da 

Comunicação 

     O texto apresenta os sentidos 

de inovação e sustentabilidade a-

plicados atualmente tanto nos 

discursos das empresas como os 

presentes na mídia. Os autores 

analisaram o editorial “Responsa-

bilidade social e meio ambiente”, 

publicado na Revista Dinheiro de 

agosto de 2011. “Conclui-se que 

o ethos discursivo é um discurso 

de intencionalidades e não de 

realizações ou de ações efetivas  

quanto à sustentabilidade e à ino-

vação”, afirmam. 

     Trabalho, saúde e formação 

política na enquete operária de 

Marx 

     A Revista Trabalho, Educação 

e Saúde (vol.15, n° 1, Jan./Abr. 

2017), da Fiocruz, publicou o ar-

tigo  “Trabalho,  saúde e forma-

ção política na enquete operária 

de Marx”, de autoria do analista 

em ciência e tecnologia Júlio Cé-

sar Lopardo Alves e do pesqui-

sador José Marçal Jackson Filho, 

ambos da Fundacentro. 

     O artigo analisa a atualidade 

da enquete operária publicada 

por Marx em 1880 para investigar 

as condições de vida e saúde da 

classe trabalhadora francesa. “A-

lém da investigação em si, trata-

va-se de politizar e fortalecer as 

organizações de luta dos traba-

lhadores franceses. A Enquete é, 

portanto, um mecanismo de in-

vestigação e politização da classe 

trabalhadora”, explicam os auto-

res. 

 

Apresentação no 15º Encontro 

Nacional de Pesquisadores em 

Jornalismo 

(Foto: Arquivo Pessoal) 

     Os servidores da Fundacentro 

discutiram quatro aspectos da 

enquete de 1880: desenvolvi-

mento e utilização, acidentes de 

trabalho, jornadas e intensidade 

do trabalho, salários e condições 

de vida. Para eles, a consistência 

da enquete se deve à teoria mar-

xista que a sustenta, e a validade 

dela permanece atual. 

     “A Enquete operária é atual 

por seis razões principais: explo-

ra problemas de saúde e de vida 

que continuam presentes no 

mundo contemporâneo; relaciona 

problemas de saúde e de vida dos 

operários ao processo de produ-

ção capitalista; valoriza o saber 

dos trabalhadores; sintetiza a teo-

ria desenvolvida por Marx em O 

capital; integra a luta por saúde 

dos trabalhadores na luta pela li-

bertação do trabalho; e pode ser-

vir como base para futuras en-

quetes operárias”, afirmam os au-

tores. 

N 

http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
https://ergonomiadaatividadecom.files.wordpress.com/2017/11/livro-sac3bade-e-seguranc3a7a-do-trabalho-no-brasil.pdf
https://ergonomiadaatividadecom.files.wordpress.com/2017/11/livro-sac3bade-e-seguranc3a7a-do-trabalho-no-brasil.pdf
http://sbpjor.org.br/congresso/index.php/sbpjor/sbpjor2017/schedConf/presentations
http://sbpjor.org.br/congresso/index.php/sbpjor/sbpjor2017/schedConf/presentations
http://sbpjor.org.br/congresso/index.php/sbpjor/sbpjor2017/schedConf/presentations
http://sbpjor.org.br/congresso/index.php/sbpjor/sbpjor2017/schedConf/presentations
http://sbpjor.org.br/congresso/index.php/sbpjor/sbpjor2017/schedConf/presentations
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2017/resumos/R12-0578-1.pdf
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2017/resumos/R12-0578-1.pdf
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2017/trabalhos.htm
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2017/trabalhos.htm
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2017/trabalhos.htm
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2017/resumos/R12-0420-1.pdf
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2017/resumos/R12-0644-1.pdf
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2017/resumos/R12-0644-1.pdf
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2017/resumos/R12-2711-1.pdf
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2017/resumos/R12-2711-1.pdf
http://seer.ufrgs.br/index.php/intexto/issue/view/3130
http://seer.ufrgs.br/index.php/intexto/issue/view/3130
http://seer.ufrgs.br/index.php/intexto/article/view/65572/41200
http://seer.ufrgs.br/index.php/intexto/article/view/65572/41200
http://seer.ufrgs.br/index.php/intexto/article/view/65572/41200
http://seer.ufrgs.br/index.php/intexto/article/view/65572/41200
http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=NumeroAnterior&Num=63
http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=NumeroAnterior&Num=63
http://www.scielo.br/pdf/tes/v15n1/1678-1007-tes-1981-7746-sol00044.pdf
http://www.scielo.br/pdf/tes/v15n1/1678-1007-tes-1981-7746-sol00044.pdf
http://www.scielo.br/pdf/tes/v15n1/1678-1007-tes-1981-7746-sol00044.pdf
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Reforma 

trabalhista não 

retroage para 

processos em 

curso 

Desembargador cassou decisão 

que havia determinado a 

liquidação de pedidos em 

conformidade com a lei 

13.467/17. 

     Norminha 
     O ORLANDO Apuene Bertão, 

do TRT da 2ª região, cassou deci-

são de uma juíza do Trabalho que 

havia determinado ao reclamante 

que liquidasse, no prazo de cinco 

dias, os pedidos formulados na 

petição inicial, levando em consi-

deração a nova lei trabalhista (art. 

840, § 1º da CLT). A reclamação 

trabalhista foi ajuizada pelo rito 

ordinário em 9/11/17. 
 

 
 

     A juíza havia considerado que, 

apesar de a ação ter sido ajuizada 

durante o período da vacatio legis 

da lei 13.467/17, no momento, já 

estava em pleno vigor todas as al-

terações legislativas oriundas 

dessa legislação. “No intuito de 

compatibilizar a aplicação da lei 

no tempo com as regras vigentes 

à época do ajuizamento da ação, 

concedo ao Reclamante o prazo 

de cinco dias para liquidar os pe-

didos formulados na petição ini-

cial, inclusive retificando o valor 

da causa, se for o caso, sob pena 

de EXTINÇÃO DO FEITO, sem re-

solução do mérito”. 
 

 
 

     Contudo, o desembargador 

ressaltou que a nova legislação 

trabalhista só entrou em vigor no 

dia 11 de novembro e, nos termos 

do art. 14 do Código de Processo 

Civil, "a norma processual não re-

troagirá e será aplicável imediata-

mente aos processos em curso, 

respeitados os atos processuais 

praticados e as situações jurídicas 

consolidadas sob a vigência da 

norma revogada". 

     Entendendo presentes o fumus 

bonis juris e o periculum in mora 

ante a possibilidade de extinção 

do feito, o magistrado concedo a 

liminar postulada, para suspender 

a determinação de liquidação da 

petição inicial. N Migalhas 

Processo: MS 1004134-

81.2017.5.02.0000 Veja a decisão. 

 

Multa para pedestre e documentos digitais: 

Veja o que muda na lei de trânsito em 2018 

Novo vídeo 

institucional 

mostra 

tecnologias do 

futuro 

O vídeo será disponibilizado em 

breve nos idiomas inglês e 

espanhol 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi 

     Norminha 
     O NOVO vídeo institucional da 

Fundacentro mostra como as no-

vas tecnologias, consideradas 

tecnologias do futuro poderão im-

pactar no ambiente de trabalho. 

     No vídeo é contada a história 

da Fundacentro desde sua criação 

em 1966 e destaca sua importân-

cia na intervenção para a proteção 

da integridade física e mental dos 

trabalhadores dos diversos ramos 

de atividade. 

     Em breve, serão lançadas no 

Youtube as versões do video ins-

titucional nos idiomas inglês e 

espanhol. 

     Assista ao vídeo. N 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi 

     Norminha 
     O RELATÓRIO final da pesqui-

sa realizada pela Fundacentro, em 

atendimento à demanda do Sindi-

cato dos Trabalhadores Públicos 

Federais em Saúde e Previdência 

Social do Estado de Pernambuco 

(Sindsprev/PE), teve como base 

avaliar a percepção dos servido-

res do Ministério da Saúde, com 

o objetivo de compreender os fa-

tores que contribuem para o a-

doecimento desses servidores, 

bem como propor melhorias no 

ambiente de trabalho. 

     Sob o título de “Avaliação das 

condições de trabalho dos servi-

dores do Ministério da Saúde nos 

hospitais e policlínicas na cidade 

do Recife”, a pesquisa que teve 

início em 2015, destaca que os 

modelos de gestão existentes, so-

mados às condições organizacio-

nais e físicas do trabalho promo-

vem um aumento considerável 

dos acidentes de trabalho, porém  

CONTINUAÇÃO DA COLUNA DO BIZZO 

zação da tarefa; 

     4. Que, nos SPIQ projetados 

como restrição de movimentação, 

considerando a configuração da 

linha de ancoragem e os EPI uti-

lizados, não possa ocorrer queda, 

em nenhuma situação; 

     5. Que, nos SPIQ projetados 

como retenção de queda, conside-

rando a configuração da linha de 

ancoragem e os EPI utilizados, em 

qualquer situação, a distância de 

queda livre se mantenha dentro do 

previsto no projeto; 

     6. Que, nos SPIQ projetados 

como retenção de queda, exista 

uma Zona Livre de Queda - ZLQ - 

pelo menos igual à necessária 

prevista em projeto. 

     a) Além disso, é necessário ve-

rificar: 

     1. Nos SPIQ projetados como 

retenção de queda, qual a força 

que surge durante a retenção de 

uma queda em cada componente 

do sistema de ancoragem e se o 

componente pode resistir com se-

gurança a essa força; 

     2. Nos SPIQ projetados como 

retenção de queda, qual a ZLQ ne-

cessária, em função da deforma-

ção que ocorre durante a retenção 

de uma queda na linha de vida e 

nos EPI utilizados; 

     3. Nos SPIQ projetados como 

restrição de movimentação, qual a 

força que surge durante a restrição 

de movimentação em cada com-

ponente do sistema de ancoragem 

e se o componente pode resistir 

com segurança a essa força. Ape-

sar de ser menor do que a força de 

retenção de queda, no sistema de 

restrição de movimentação há for-

ças, por exemplo, quando o tra-

balhador está correndo e é retido, 

ou tropeça e é retido. 

 

OBS: Na próxima edição a 2ª Parte 

de “Competências e responsabi-

lidades CREA X SEG. TRABALHO 

– NR35” na Coluna do Bizzo. 

N 

na maioria dos casos, subnotifi-

cados, conforme aponta a pesqui-

sa. 

     Conduzida pelos pesquisado-

res da Fundacentro, André Luis 

Santiago Maia, Gilson Lucio Ro-

drigues e Luiz Antonio de Melo, 

utilizou-se como metodologia di-

versas etapas, incluindo revisão 

bibliográfica e questionário apli-

cado, a uma amostra de 279 ser-

vidores de 7 unidades de saúde, 

sendo 4 hospitais e 3 policlinicas 

de Recife. No questionário, com 

66 perguntas contendo respostas 

fechadas foram avaliados os da-

dos socioprofissionais; caracteri-

zação das condições de trabalho; 

subjetividade e relações interpes-

soais; perfil de saúde e capaci-

tação, benefícios e programas. 

     O ambiente de trabalho 

     O ambiente hospitalar e de cli-

nicas de saúde, são em geral, lo-

cais onde há a presença dos ris-

cos físicos (calor), químicos (ga-

ses, vapores, poeiras, fumos), bi- 

 

Relatório se baseia na percepção dos trabalhadores para propor melhorias 

no ambiente de trabalho 
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     Norminha 
     AINDA em 2018, os Detrans 

deverão fechar um cronograma 

para a inspeção veicular, que será 

obrigatória no ano que vem. Veja 

detalhes destas e de outras novi-

dades no trânsito para não ser pe-

go de surpresa. 

     Multa para pedestre e ciclista 

     No final de abril, começa a va-

ler a regulamentação das multas a 

pedestres e ciclistas que andarem 

fora das áreas determinadas. Se 

flagrado, o pedestre poderá pagar 

multa de R$ 44,19, enquanto o 

ciclistas deverá arcar com R$ 

130,16. 

     Morte provocada por motoris-

ta bêbado 

     Também no final de abril, fica 

mais rígida a punição para moto-

ristas alcoolizados que provoca-

rem morte no trânsito. A pena 

possível irá de 2 a 4 anos de pri-

são, para 5 a 8 anos. Com a mu-

dança, a condenação não poderá 

mais ser subtituída por serviços a 

comunidade. 

     CNH digital 

     Até 1º de fevereiro, todos os 

Detrans devem estar aptos a emi-

tir a CNH digital, que fica arma-

zenada no celular do motorista e 

tem o mesmo valor jurídico do 

documento em papel. 

     Cada estado ou distrito fica 

responsável por definir o custo da 

carteira virtual. Em Goiás, o 1º es-

tado a adotar a tecnologia, a CNH 

digital era de graça até o fim do 

ano passado; agora, custará R$ 

10. Alagoas e Distrito Federal 

também já emitem o documento. 

     CNH com chip 

     A Carteira Nacional de Habili-

tação (CNH) vai mudar novamen-

te e se tornará um cartão de plás- 
tico com microchip, que reunirá 

informações do motorista. A nova 

 

carteira deve entrar em vigor até 

1º de janeiro de 2019 em todos os 

estados e Distrito Federal. 

     O formato de cartão "inteligen-

te" se assemelhará a um cartão de 

débito/crédito convencional, com 

chip e gravação a laser dos dados 

do motorista. 

     Documento do carro digital 

     O Certificado de Registro de 

Licenciamento (CRLV) em papel 

também está com os dias conta-

dos. A versão digital, chamada de 

CRLVe, deve ser implementada 

em todo os país até 31 de de-

zembro. O modelo ainda está em 

desenvolvimento, mas deve ser 

apresentado ainda no 1º semestre 

do ano. 

     Sistema Isofix 

     O sistema mais prático de ins-

talar cadeirinhas nos carros deve-

rá ser item básico em modelos 

inéditos lançados a partir de 

2018. Só a partir de 2020 é que 

todos os carros zero terão de ofe-

recer o recurso. As montadoras se 

prepararam para isso desde de 

2015, quando os prazos foram a-

nunciados. 

     O Isofix tem um encaixe pró-

prio para a cadeirinha, no banco 

 
 

Todo ano novo reserva algumas novidades para motoristas e 

proprietários de veículos, mas desta vez sobrou para os pedestres e 

ciclistas. Além disso, documentos poderão ser digitalizados, carros e 

motos estarão mais equipados. 

 

 

 

 

longo tempo de serviço, conside-

rado um fator contributivo no pro-

cesso de sofrimento, já que 91% 

dos entrevistados atuam no servi-

ço público há mais de 30 anos, re-

forçam a necessidade de mudan-

ças na organização do trabalho. 

     Embora haja uma série de ris-

cos e fatores associados ao am-

biente hospitalar, um dado positi-

vo apontado no relatório é que os 

trabalhadores ao serem indaga-

dos pelo serviço de assistência 

médica prestada, 75.3% dos en-

trevistados disseram estar satis-

feitos com o atendimento. N 

traseiro, que dispensa o cinto de 

segurança no processo de insta-

lação. Mas esse encaixe tem que 

vir de fábrica: não é possível usar 

um dispositivo feito para o Isofix 

em carros que não tenham anco-

ragem apropriada. 

     Cinto de segurança de 3 pon-

tos 

     Os mesmos prazos do sistema 

Isofix valem para o cinto de 3 

pontos em todas as posições. Até 

2017, a lei só exigia esse tipo de 

cinto nos bancos da frente e nos 

da ponta no banco de trás. Ainda 

há carros que são lançados com 

cinto abdominal na posição cen-

tral do assento traseiro. 

     A partir de 2018, modelos iné-

ditos terão de oferecer apenas 

cintos de 3 pontos. Mas só em 

2020 a regra valerá para todos os 

carros 0 km. 

     ABS ou CBS nas motos 

     Desde 2016, as fabricantes ou 

importadoras de motos são obri- 
gadas a incluir freio ABS ou CBS 

 

em parte das unidades novas. A 

partir de 1º de janeiro de 2018, a 

exigência pula de 30% para 60% 

do total de motos novas no mer-

cado. 

     Apenas as com menos de 300 

cc podem optar pelo CBS, en-

quanto as maiores devem incluir 

o ABS. No entanto, ainda será 

possível encontrar motos sem os 

equipamentos nas lojas. Só em 

2019, a exigência será para 100% 

das motocicletas vendidas no 

país. 

     Prazo para inspeção veicular 

     A vistoria será obrigatória no 

país inteiro até o final de 2019, 

mas os estados que quiserem po-

dem se antecipar. Ela será feita a 

cada 2 anos e sem a inspeção não 

será possível fazer o licenciamen-

to. 

     Cada Detran deverá apresentar 

até 1º de julho de 2018 um cro-

nograma para começar a implan-

tar a inspeção. Só então os pro-

prietários devem saber as datas 

por tipo de veículo e final da pla-

ca. 

     Crédito ou débito? 

     A resolução que permite o pa-

gamento de multas com cartões 

de débito ou crédito entrou em vi-

gor em outubro passado, mas a 

prática deve crescer mesmo só 

em 2018, já que cada órgão de 

trânsito precisa habilitar as ope-

radoras para oferecer o serviço. O 

valor pode até ser parcelado, mas 

fique atento com a cobrança de 

juros. 

N 

Grupo Bettencourt 

Centro de Negócios Empresariais 

 

 

 
 

ológicos (associados à transmis-

são de vírus e manuseio de perfu-

rocortantes), ergonômicos (pos-

turas inadequadas) e de aciden-

tes. Relatos dos trabalhadores en-

trevistados no relatório, mostram 

que em geral, estão submetidos 

simultaneamente a duas ou mais 

situações de risco no ambiente de 

trabalho. 

     Fatores como a existência de 

dois ou mais vínculos empregatí-

cios, estresse da própria profis-

são, jornadas longas, carência de 

profissionais na área, falta de re-

conhecimento  pelo  trabalho  e  o 

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI271885,101048-Reforma+trabalhista+nao+retroage+para+processos+em+curso
http://www.migalhas.com.br/arquivos/2017/12/art20171229-09.pdf
http://www.fundacentro.gov.br/multimidia/detalhe-do-video/2018/1/institucional-da-fundacentro
http://www.norminha.net.br/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet

