
 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Norminha 

     A LEI 13.429/17 trouxe altera-

ções de alguns dispositivos sobre 

o trabalho temporário e regula-

mentou as relações de trabalho 

nas empresas de prestação de 

serviços a terceiro. De acordo 

com a advogada Michely Xavier, 

da banca Roncato Advogados, o 

terceirizado poderá ter os mes-

mos benefícios do celetista, mes-

mo sendo de regime diferente, de-

cisão que fica a cargo do contra-

tante. 

     Anteriormente, as reclamações 

trabalhistas de responsabilidade 

oriunda dos contratos de traba-

lhos de terceiros eram julgadas de 

acordo com o entendimento da 

súmula 331 do TST. Agora, a ter-

ceirização de quaisquer das ativi-

dades empresariais e a permissão 

de subcontratação estão na lei. 

Inclusive, é de responsabilidade 

do contratante garantir as condi-

ções de segurança, higiene e sa-

lubridade dos trabalhadores, 

quando o trabalho for realizado 

em  suas dependências  ou  local 
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DESDE 18/AGOSTO/2009 

     Norminha 

     Na semana passada recebe-

mos a notícia de que “Juiz decreta 

que apenas sindicalizados rece-

bam benefícios de acordo coleti-

vo”. O Juiz Eduardo Rockenbach 

da 30ª Vara do Trabalho de São 

Paulo sentenciou como inaplicá-

vel as vantagens negociadas em 

Acordo Coletivo para empregados 

não sindicalizados. De acordo 

com a sentença proferida pelo ju-

iz, o trabalhador que não contribui 

com o sindicato não deve receber 

em sua folha de pagamento as 

vantagens negociadas em Acordo 

Coletivo. 

 

Sérgio Luiz Leite 

     Para comentar o assunto e nos 

dar uma informação mais ampla; 

procuramos um dos mais concei-

tuados sindicalistas no Brasil o 

Sr. Sergio Luiz Leite, o Serginho, 

Presidente da FEQUIMFAR e 1º 

secretário da Força Sindical, o 

qual gentilmente nos enviou o se-

guinte texto: 

     Recentemente, um juiz decre-

tou que apenas sindicalizados po-

deriam receber benefícios de Acor 

previamente convencionado em 

contrato. 

     “O terceirizado terá direitos 

muito parecidos com os contrata-

dos via CLT, já que a contratante 

poderá estender ao trabalhador da 

empresa de prestação de serviços 

a mesma alimentação garantida 

quando oferecida em refeitórios, 

direito de utilizar os serviços de 

transporte e atendimento médico 

ou ambulatorial existentes nas 

dependências da contratante”. 
 

 
 

     Outro ponto polêmico, segun-

do a causídica, é a contratação de 

trabalho temporário. “Trabalho 

temporário é aquele prestado por 

 

ARAÇATUBA 2 E 3 FEV/2018 

VAGAS LIMITADAS 

Curso eSocial e os requisitos 

para SST – Completo 

Para Profissionais do SESMT; 

RH; Contadores; Consultores, 

Assessorias; Estudantes. 

Com Jorge Gimenez 

 

R$300,00 

Informações/Inscrições 

contato@norminha.net.br 

18 99765 2705 (WhatsApp) 

 

 
 

Vitória terá curso 

“Como Elaborar 

e Gerenciar 

PPRA” 

     Norminha 

     OBJETIVO é discutir o conteú-

do da NR-9 e das ferramentas ge-

renciais disponíveis para elabo-

rar, acompanhar a implantação e 

avaliar o desempenho dos Pro-

gramas de Prevenção de Riscos 

Ambientais. 

     Voltado para Profissionais da 

área de Segurança e Saúde no 

Trabalho - SESMT, Empresários, 

Sindicalistas e Estudantes, o cur-

so será realizado no Auditório da 

Fundacentro/ES - Rua Cândido, 

Ramos, nº 30, Ed. Chamonix, Jd. 

da Penha-Vitória-ES. Nos dias 30 

e 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro 

2018, das 13 às 17 horas. 

     O docente e coordenador do 

curso será Antônio Carlos Garcia 

Júnior, Mestre em Saúde Coleti-

va. Informações: (27) 3315-0040; 

Ramal: 220 – Raquel; Ramal 238 

– Aline N 
 

Coordenadoria 

de Fiscalização 

Ambiental realiza 

evento em 

Presidente 

Prudente 

     Norminha 

     A SECRETARIA de Estado do 

Meio Ambiente, através da Coor-

denadoria de Fiscalização Ambi-

ental - CFA, realiza no dia 31 de 

janeiro, no município de Presi-

dente Prudente (SP), o evento 

"Ambiente Móvel - Conversão de 

multa em serviços ambientais" 

que têm por finalidade apresentar 

palestras, cases e programas dire-

cionados a questões ambientais. 

     O evento começa às 8h30, com 

palestras do Secretário de Estado 

do Meio Ambiente de SP, Maurí-

cio Brusandin; do especialista em 

mudanças climáticas da Secreta-

ria do Meio Ambiente de SP, Os-

valdo Lucon; do Diretor da SOS 

Mata Atlântica, Mário Mantovani; 

e do Secretário Executivo da ANA 

MMA - Associação Nacional de 

Órgãos Municipais de Meio 

Ambiente, Cezar Capacle. 

     Em seguida iniciam-se os tra-

balhos do Sistema Ambiental 

Paulista, com o "Programa Nas-

centes: o que é? como cadastrar 

um projeto?"; "Conversão de mul-

tas em projetos do Nascentes: 

normativas, regras, como fazer?"; 

apresentação de case com o Gru-

po Cocal e realização da entrega 

dos certificados. 

Evento: "Ambiente Móvel – Con-

versão de multa em serviços am-

bientais" 

Data: 31 de janeiro de 2018, 

Horário: das 8h30 às 13h30 

Local: Centro Cultural Matarazzo 

Rua Quintino Bocaiúva, 749 - Vila 

Marcondes, Presidente Prudente/ 

SP 

Mais informações: 

(11) 3133-3377 

N 
Lizandra Carvalho 

Fonte: Agência UDOP de Notícias 
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Terceirizado pode ter os mesmos benefícios 

do celetista, afirma advogada 

do Coletivo. Se ampliarmos o 

nosso olhar e analisarmos esta si-

tuação num contexto mais global, 

identificamos que existem legis-

lações que indicam que somente 

o trabalhador que contribui com a 

entidade sindical é amparado pe-

los direitos negociados pelos 

Sindicatos. Contudo, toda a legis-

lação daquele país é baseada nes-

te aspecto, então, as tratativas e 

negociações são diferentes.  

     Por hora, entretanto, este não 

é um caminho que gostaríamos 

de trilhar. Por outro lado, para e-

feito de conceito, isso apenas de-

monstra a importância das entida-

des sindicais e de todos contribu-

írem com elas.  

     Neste momento pós reforma 

trabalhista, intensificamos o de-

bate com os trabalhadores sobre 

a importância do Sindicato e a ne-

cessidade de fortalecer toda sua 

estrutura, porque só assim será 

possível manter a luta contra as 

investidas aos direitos trabalhis-

tas, sociais e previdenciários. 

     Os trabalhadores precisam es-

tar conscientes de que é funda-

mental termos Sindicatos, Fede-

rações, Confederações e Centrais 

fortes para conservar e ampliar di-

reitos conquistados e avançar em 

benefícios sociais e salariais jun-

to às empresa por exemplo, por 

meio das negociações coletivas. 

Fortalecer a estrutura sindical para evitar 

ainda mais retrocessos 

Vacinação com 

dose fracionada 

contra febre 

amarela começa 

em SP 

     SÃO PAULO dá início nesta 

quinta-feira (25) à campanha de 

vacinação contra febre amarela 

em regiões consideradas de risco. 

A dose fracionada será distribuída 

em bairros da capital e em 53 ou-

tras cidades. O mutirão pretende 

vacinar 9 milhões de pessoas. No 

Rio de Janeiro, a campanha 

também começa hoje. N 

     A luta entre Capital e Trabalho 

sempre vai existir e para que o 

embate seja equilibrado, precisa-

mos de unidade e organizações 

resistentes e combativas.   
 

 
 

     Além do mais, acreditamos 

que os Sindicatos devem buscar a 

liberdade para discutir, coletiva-

mente, com a categoria qual é a 

melhor forma de sustentar toda 

essa estrutura.  

     Só com um bom suporte, in-

fraestrutura, por meio da partici-

pação dos trabalhadores, conse-

guimos desenvolver uma negoci-

ação coletiva assertiva com repre-

sentação, mobilização, acordo de 

PLR, entre outras. 

     Outro ponto é reforçar o papel 

político do movimento sindical 

neste cenário, continuar avançan-

do nas discussões com os gover-

nos e deixar claro o posiciona-

mento da classe trabalhadora no 

processo eleitoral de 2018. 

N 

 

pessoa física contratada por uma 

empresa de trabalho temporário 

que a coloca à disposição de uma 

empresa tomadora de serviços 

para atender à necessidade de su-

bstituição transitória de pessoal 

permanente ou à demanda com-

plementar de serviços." 

     A advogada explica que não e-

xiste vínculo entre a empresa e o 

trabalhador temporário, mas o 

contrato deve ser claro em relação 

a esse regime. "Muitos disseram 

que a nova lei 'rasgou a CLT', e is-

so não é verdade, apenas regula-

mentou o que já existia”. N 

Migalhas 

 

Professor 

Alexandre faz 

lançamento do 

Canal no 

Youtube 

 

Professor Alexandre Silva 

     Norminha 

     ATENDENDO um pedido de 

muitos alunos (principalmente 

ex-alunos), o Professor Alexandre 

Silva acaba de lançar seu Canal 

no Youtube, dedicado a interpre-

tar às Notícias atuais relacionadas 

à Saúde e Segurança do Trabalho! 

     A ideia, segundo o professor, é 

levar ao aluno uma visão clara e 

focada, interpretando um notícia 

atual que esteja impactando a 

SST! 

     Não deixem de curtir e assinar 

este novo meio de interação para 

a nossa área de SST! 

     Divulguem para seus contatos! 

https://m.youtube.com/channel/U

CWnXwMvd_uNr7Drkqh3pVdQ 

N 
 

 

 

NORMINHAS 

MINISTÉRIO 
TRABALHO 

MINISTÉRIO 
PREVIDÊNCIA 

PORTAL 
NORMINHA 

FACEBOOK 
NORMINHA 

ARQUIVOS FUNDACENTRO 
INMETRO OIT BRASIL 

ANAMT ABHO 

CBO NRs 
CA EPI GOOGLE 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.topsegconsultoria.com.br/
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI272951,91041-Terceirizado+pode+ter+os+mesmos+beneficios+do+celetista+afirma
https://m.youtube.com/channel/UCWnXwMvd_uNr7Drkqh3pVdQ
https://m.youtube.com/channel/UCWnXwMvd_uNr7Drkqh3pVdQ
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
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
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RAIS/18: Nova lei trabalhista introduz mudanças na declaração 

de entidades vinculada à pessoa 

jurídica  domiciliada  no  exterior; 

autônomos ou profissionais libe-

rais que tenham tido empregados 

no ano-base; órgãos e entidades 

da administração direta, autárqui-

ca e fundacional dos governos fe-

deral, estadual, do Distrito Fede-

ral e municipal. Também estão o-

brigados os conselhos profissio-

nais, criados por lei, com atribui-

ções de fiscalização do exercício 

profissional, e entidades paraes-

tatais. Além destas, condomínios 

e sociedades civis; cartórios ex-

trajudiciais e consórcios de em-

presas. 

Como declarar  

A declaração da Rais deverá ser 

feita somente via internet. Para fa-

zer a declaração, é preciso utilizar 

o programa GDRAIS 2017, que 

será disponibilizado no site. To-

das as orientações sobre como 

fazer a declaração estarão no Ma-

nual da Rais 2017, que também 

estará disponível no site a partir 

de 23 de janeiro. 

Multa  

Quem que não entregar a decla-

ração da Rais dentro do prazo es-

tabelecido ou fornecer informa-

ções incorretas pagará multa pre-

vista na Lei 7.998/90. Os valores, 

que variam conforme o tempo de 

atraso e o número de funcioná-

rios, vão de R$ 425,64 a R$ 42. 

641,00. N Assessoria de Imprensa MT  

 

Porque reciclar o plástico? 
Como a produção de plástico tem se tornado um problema ambiental 

 
Universidade Federal de Pernam-

buco (UFPE) e coordenadora ci-

entífica do projeto "Lixo marinho", 

que busca somar os esforços no 

estudo da questão no Brasil e 

concentrar os dados sobre ela. 

     Entre os poucos pesquisado-

res sobre o tema no país está o bi-

ólogo Alexander Turra, professor 

do Instituto Oceanográfico da U-

niversidade de São Paulo (IO/ 

USP). Em recente levantamento, 

ele estimou em 1,4 bilhão o nú-

mero de pellets - pequenas esfe-

ras de cerca de meio centímetro 

de diâmetro - presentes apenas 

nas praias da bacia de Santos e 

São Vicente, em São Paulo, pe-

sando um total de cerca de 30 to-

neladas. Estes pellets são a maté-

ria-prima usada pela indústria na 

fabricação de sacos, copos e mi-

lhares de outros utensílios de 

plástico que depois vão parar nos 

lixões, no mar e também nas pra-

ias. Segundo ele, este material ge-

ralmente é perdido no seu trans-

porte, quando é descarregado de 

navios ou levado por caminhões 

para as fábricas. 

 

     - É incrível. Antes mesmo de 

virar um produto, o plástico já es-

tá poluindo. E é um contrassenso, 

já que os pellets são uma matéria-

prima valiosa - comenta. Nin-

guém está a salvo dos lixões ma-

rinhos. 

     Na próxima semana veremos 

como a fauna é prejudicada pela 

produção de plástico. 

 

Fonte: Adaptado de 

www.oglobo.com.br  

 

Uma ótima semana a todos e até 

a próxima! 

Patrícia Milla Gouvêa Dantas 

 

que até o momento não houve re-

gistramos vontade política do go-

verno federal na implementação 

dos objetivos deste decreto, bus-

cando a universalização das a-

ções de segurança e saúde no tra-

balho, beneficiando milhões de 

trabalhadores, empresários e go-

verno, que tem a função de cum-

prir e fazer cumprir esta obriga-

ção trabalhista. 

     A extinção deste cargo no âm-

bito do serviço público, do gover-

no federal, representa um retro-

cesso de empenho e esforço de 

mais de 40 anos, com registros 

de melhorias continua dos resul-

tados acidentários, porem insufi-

cientes para retirar o Brasil de um 

dos piores países nesta mazela 

das ralações do trabalho nos se-

tores públicos privados, em re-

gistros de ocorrências de aciden-

tes e doenças do trabalho, resul-

tados de uma ampla legislação 

prevencionista, dentre as quais: - 

Portaria nº 3.237/MTE de 27/07/ 

1972; - Portaria 3.214/78 MTE – 

Serviço Especializado em Enge-

nharia de Segurança e Medicina 

do Trabalho; - Lei 7.410, de 27/ 

11/1985; - Portaria 3275/MTE de 

21/09/1989;  Portaria 262/MTE 

de 29/05/2008 e 36 Normas re-

gulamentadoras, que se aplica-

dos resultaria certamente na es-

perada revolução da qualidade de 

vida no trabalho no Brasil . 

     A Fenatest quer reverter tal in-

justiça. Armando Henrique. N 

 

     Norminha 
     COM a introdução de novas 

modalidades de contratação pela 

nova lei trabalhista (Lei 13.467/ 

17), a Relação Anual de Informa-

ções Sociais (Rais) de 2017 terá 

novos campos que deverão ser 

preenchidos pelo empregador. 

Foram incluídos o trabalho por 

tempo parcial, teletrabalho, traba-

lho intermitente e desligamento 

por acordo entre empregador e 

trabalhador. A Rais é a fonte de 

informação mais completa sobre 

empregadores e trabalhadores 

formais no Brasil. Nela constam 

dados como número de empre-

sas, municípios de localização, 

ramo de atividade e quantidade de 

empregados. Também informa as 

características dos trabalhadores 

brasileiros, suas ocupações, salá-

rio e tipo de vínculo que mantêm. 

     O empresário terá dois meses 

para entregar a declaração, de 23 

de janeiro a 23 de março. O pre-

enchimento e envio do formulário 

é obrigatório a todas as pessoas 

jurídicas com CNPJ ativo na Re-

ceita Federal em qualquer período 

do ano passado, com ou sem em-

pregado, e a todos os estabeleci-

mentos com Cadastro Específico  

 

Período para entrega do 

formulário começou em 23 de 

janeiro e vai até 23 de março 

do INSS (CEI) com funcionários. 

Os microempreendedores indivi-

duais (MEI) só precisarão fazer a 

declaração se tiverem empregado. 

Caso não tenham funcionário, a 

declaração é facultativa. 

     Mesmo o estabelecimento ins-

crito no CNPJ sem empregados 

ou sem atividade no período está 

obrigado a entregar a Rais. Nesse 

caso, deverá fazer isso por meio 

da Rais Negativa, preenchendo os 

dados pertinentes à empresa. 

     O ministro do Trabalho em e-

xercício, Helton Yomura, afirma 

que a declaração da Rais é de ex-

trema importância para socieda- 

de, empresas e trabalhadores. " O 

trabalhador  que  não  constar  na 

Rais não conseguirá receber o 

Abono Salarial e o Seguro De-

semprego, além de ser prejudica-

do na contagem de tempo para a 

aposentadoria e outros direitos 

trabalhistas. O governo, por sua  

vez, tem à disposição, com a Rais, 

informações completas e com 

qualidade sobre a atividade eco-

nômica do país e da situação de 

nossos trabalhadores, fundamen-

tais para subsidiar as estratégias 

de políticas públicas e de empre-

go", salienta o ministro. 

     É importante que o emprega-

dor relacione na Rais de cada es-

tabelecimento os vínculos labo-

rais havidos ou em curso no ano-

base, que abrangem empregados 

urbanos e rurais contratados por 

prazo indeterminado ou determi-

nado; trabalhadores temporários, 

diretores sem vínculo empregatí-

cio, mas que tenham optado pelo 

recolhimento do FGTS. 

     Os empregadores deverão in-

formar também os valores de ar-

recadação de contribuições sindi-

cais laborais e patronais, entre 

outras informações. 

     Quem deve declarar – Con-

forme a portaria nº 31, publicada 

no Diário Oficial da União (DOU) 

na quarta-feira (17/01), devem 

declarar a Rais de 2017 os empre- 

gadores urbanos e rurais; filiais, 

agências, sucursais, representa-

ções ou quaisquer outras formas  

FENATEST torna pública nota de repúdio sobre Decreto que extingue 

cargo de técnico em segurança do trabalho no serviço público federal 

(Parte 1 de 3) 

 
 

     ELE foi feito para durar e revo-

lucionou a indústria no século XX. 

Resistente, versátil, prático e ba-

rato, o plástico em poucos anos 

mudou os padrões de consumo e 

comportamento da Humanidade, 

invadindo quase todos aspectos 

de nossas vidas, da alimentação à 

higiene, do transporte ao vestuá-

rio, do trabalho ao lazer. Mas esta 

revolução já começa a cobrar sua 

conta ambiental, menos de 100 

anos da explosão de seu uso, no 

esforço de guerra dos anos 40. 

     A produção global de resinas 

plásticas cresceu de entre 1,5 mi-

lhão a 5 milhões de toneladas a-

nuais na década de 50 para uma 

estimativa de mais 270 milhões 

de toneladas em 2010. Só no Bra-

sil, a produção e consumo de re-

sinas termoplásticas passou de 5 

milhões de toneladas no ano pas-

sado, ou quase 28 quilos por ha-

bitante, segundo dados da Asso-

ciação Brasileira da Indústria do 

Plástico (Abiplast). E, graças à 

sua durabilidade, quase todo 

plástico que foi produzido desde a 

criação da primeira resina, há 

mais de 140 anos, ainda está es-

palhado por aí, em aterros sanitá-

rios, nas margens de rios, nas 

praias e até no meio dos oceanos, 

a milhares de quilômetros de 

qualquer sinal de presença huma-

na. 

     A poluição por plásticos é um 

problema global. Não existem 

barreiras nem fronteiras para os 

plásticos. Resíduos já foram en-

contrados em ilhas remotas do 

Pacífico, na Antártica e em muitos 

outros lugares onde não existe o-

cupação humana - diz Juliana As-

sunção Ivar do Sul, doutoranda do 

Departamento de Oceanografia da  

     Norminha 

     SOLICITAMOS ao Presidente 

da FENATEST – Federação Nacio-

nal dos Técnicos de segurança do 

Trabalho, Sr. Armando Henrique, 

o teor oficial da Nota de Repúdio 

ao teor do Decreto nº 9.262/2018 

que extingue cargo de técnico em 

segurança do trabalho no serviço 

público federal; e o mesmo nos 

cedeu na íntegra. 

     A nota foi enviada para ao Pre-

sidente da República, Dr. Michel 

Themer, com conhecimento dos 

ministros do Planejamento, Casa 

Civil e do Trabalho. 

     Destinatário: Comunidade em 

Geral 

     A Diretoria da Federação Naci-

onal dos Técnicos em Segurança 

do Trabalho – FENATEST repudia 

de forma veemente a publicação 

do Decreto nº 9.262, de 9 de ja-

neiro de 2018 (DOU do dia 10/01/ 

2018 – Nº 7, Seção 1, pág. 5), pe-

lo Excelentíssimo Senhor Presi-

dente da República, Michel Te-

mer, este Decreto extinguiu, den- 
tre outros cargos o de Técnico em 

Segurança do Trabalho no âmbito 

da administração pública federal 

direta, autárquica e fundamental. 

     Lembrando que esta Profissão 

foi criada em regime de prioridade 

pelo governo nos anos 70, medi- 

ante um cenário que o Brasil foi 

classificado como o pior Pais do 

Mundo em ocorrências de Aci-

dentes e Doenças do Trabalho, na 

ocasião também foi instituído es- 

 

 

tes profissionais no cargo de SU-

PERVISOR DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO, no quadro de servi-

dores públicos federais, lotados 

em diversas instituições de  go-

verno, como Delegacias Regio-

nais do Trabalho como Fiscal, 

Fundacentro e outros, hoje os 

poucos que ainda estão em ativi-

dades, no caso da Fundacentro 

que nos anos 70 e 80 estavam co-

mo Supervisores e/ou Técnicos 

em Segurança do Trabalho,  fo-

ram enquadrados para a situação 

atual com cargos de Técnicos em 

ciência e tecnologia, portanto dis-

posto neste decreto representa o 

extinção da nomenclatura do car-

go no âmbito do serviço público 

federal. 

     O profissional de Técnico de 

Segurança do Trabalho é essen-

cial para o desempenho de  ges-

tão da prevenção de acidentes, 

doenças do trabalho e qualidade 

de vida e organização eficiente 

das funções de qualquer órgão 

gestor, seja no setor público ou 

privado, nas condições que o go-

verno legisla, e tem a função 

constitucional convencionado pe-

la OIT, para cumprir e fazer cum-

prir com ambiente e trabalho di-

gno, cujas evidencias estão nos 

altos índices de absenteísmo (a-

fastamento do trabalho), regis-

trando anualmente aproximada-

mente 3 mil mortes, 700 mil aci-

dentes e doenças graves com a-

fastamento do trabalho, 15 mil se- 

qüelas definitivas e 70 bilhões de 

custos. 

     Ao extinguir os cargos de téc-

nico em segurança do trabalho 

descritos no Decreto nº 9.262/ 

2018 Excelentíssimo Senhor Pre-

sidente da República desconside-

rou o fato de que as atividades 

pertinentes ao segurança e saúde 

no trabalho não foram extintas 

das organizações, elas continuam 

existindo e serão sempre neces-

sárias para o seu funcionamento e 

desenvolvimento e que tal profis- 
são é regulamentada pela Lei 6. 

514, de 22.12.1977 e Portaria 32 

14/78, cujas funções atinentes a 

esta atividade somente podem ser 

exercidas pelos profissionais que 

comprovem a devida habilitação 

pela Lei 7.410/1985, de 27/11/ 

1985, conforme Decreto 92.530, 

de 09.04.1.986, com destaque 

para o profissional Técnico de Se-

gurança do Trabalho, como o prin 
pal agente nos locais de trabalho, 

nas ações de prevenção. 

     A extinção deste cargo contra-

ria o DECRETO PRESIDENCIAL 

7.602/2011 de 07.11.2.11,  que 

estabelece como objetivo a insti- 
tuição de gestão de segurança e 

saúde no trabalho no âmbito dos 

serviços públicos Federal, Esta-

dual e Municipal, que estabelece 

em um dos seus objetivos A IM-

PLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 

GESTÃO EM SEGURANÇA E 

SAUDE NO TRABALHO NOS SE-

TORES PUBLICOS E PRIVADOS, 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
http://www.oglobo.com.br/
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Ministério do Trabalho notifica 

empresas por descumprimento 

de normas reguladoras 
Divulgação Ministério do Trabalho 

 

Auditores-fiscais deflagraram operação nos municípios sul-

matogrossenses de Paranaíba e Aparecida do Taboado 

     Norminha 

     AUDITORES-fiscais do Traba-

lho do Mato Grosso do Sul defla-

graram uma operação para fiscali-

zar as empresas que estão des-

cumprindo as normas regulado-

ras que garantem saúde e segu-

rança para os trabalhadores, em 

especial a Norma Regulamenta-

dora Nº 12 (NR-12). Foram visto-

riados oito estabelecimentos do 

setor da indústria, que atuam no 

ramo da metalurgia e derivados 

de plásticos, na Região do Bol-

são. 

     O principal objetivo das fisca-

lizações foi notificar as empresas 

para a regularização de máquinas 

e equipamentos que estão sujei-

tos às regras da NR-12. A norma 

reguladora traz uma série de re-

quisitos de segurança para as má-

quinas e equipamentos como trei-

namentos para os empregados, 

análise de riscos, dispositivos de 

segurança, botões de emergência, 

monitoramento das zonas de ris-

co, proteções fixas, proteções 

móveis intertravadas, entre ou-

tros. 

     Desde janeiro de 2017, o Mi-

nistério do Trabalho adota o pro-

cedimento de notificar a empresa, 

dando prazo para se adequar à le-

gislação. De acordo com a Por-

taria 129/2017, esse prazo pode 

chegar a até um ano e pode ser 

prorrogado de acordo com análi-

se técnica da Superintendência 

Regional do Trabalho do Mato 

Grosso do Sul (SRT-MS). 

     “Verificamos o descumpri-

mento de normas de segurança e 

também da ausência de registro 

de empregados, realização de e- 

     Norminha 

     UM aposentado do INSS que 

continua trabalhando com carteira 

assinada conseguiu na Justiça 

Federal o direito de não mais 

contribuir para a Previdência. De-

cisão da 2ª Vara do Juizado Es-

pecial Federal de Campinas (SP) 

determinou que o instituto pare de 

descontar do contracheque do se-

gurado o valor da contribuição. 

Na sentença, também ficou esta-

belecido que o empregador deixe 

de recolher a parte patronal. Co-

mo a decisão é de primeira instân 

cia, o INSS pode entrar com re-

curso. A sentença não manda o 

instituto devolver o que foi co-

brado até agora. 

     O juiz Fábio Kaiut Nunes acei-

tou o pedido em favor do aposen-

tado ao deferir tutela provisória 

para suspender a cobrança da 

contribuição. Na decisão, foi de-

terminado ainda que caso o se-

gurado mude de emprego, tanto 

ele quanto o novo patrão não te-

rão que descontar para o INSS. 

     O magistrado escreveu na sen-

tença: "Defiro o pedido de tutela 

Painel em Prudente debate a importância da atuação 

efetiva dos profissionais em projetos de intervenção social 

 

 

 

provisória para determinar que a 

União e o INSS se abstenham de 

exigir contribuição previdenciária 

sobre folha de pagamento da par-

te autora, e bem assim de seu em-

pregador, quanto ao vínculo em-

pregatício atual e/ou futuramente 

mantido". 

     Para o advogado, apesar de 

decisão do Juizado Especial Fe-

deral de Campinas contrariar po-

sicionamento do Supremo Tribu-

nal Federal (STF), representa jus-

tiça social. 

    Em outubro de 2016, o STF con 

 

Autores são pesquisadores da 

Fundacentro 

     De acordo com o Mestre em 

Educação, é muito comum se ou-

vir que um professor domine bem 

determinada matéria, mas que o 

mesmo não tem didática para en-

siná-la, pois lhe falta o preparo 

técnico que possa auxiliar o pro-

fissional no aprendizado dos con-

teúdos. 

     A publicação apresenta uma 

coletânea de textos produzidos ao 

longo dos anos onde ficaram evi-

denciadas as necessidades apre-

sentadas pelos profissionais. 
 

 
 

     O leitor encontrará nas 85 pá-

ginas, informações importantes 

para o “Planejamento do facilita-

dor de aprendizagem”; “Os resul- 

 

 

des, coordenadora da pós-gradu-

ação do Senac Presidente Pru-

dente (SP). 

     “É uma oportunidade para 

quem está em busca de desen-

volver novas competências, saber 

mais sobre a área de seu interesse 

e ficar por dentro das tendências 

do mundo do trabalho”, conclui. 

     Além de Gestão de Projetos 

Sociais no Território, a unidade o-

ferece também outros cinco cur-

sos de pós-graduação presen-

ciais: Planejamento Estratégico e 

Concepção de Branded Content; 

Gestão Estratégica de Pessoas; 

Gestão da Qualidade e Segurança 

do Paciente; Gestão de Saúde; e 

Gerenciamento de Projetos – Prá-

ticas do Project Management Ins-

titute (PMI). 

     Os interessados devem se ins-

crever pelo: 

www.sp.senac.br/posgraduacao 

N 

tados alcançados com o ensino”; 

“O que ensinar?”; “Como ensi-

nar?”; “Quais recursos didáticos 

utilizar?”; “Houve aprendiza-

gem?”; “Colocando em prática o 

plano de ensino” e algumas ques-

tões sobre o ensino voltado aos 

adultos. 

     A publicação está disponível 

para download e na biblioteca da 

Fundacentro em São Paulo. Aces-

se. 

     Já no livreto “Educação de a-

dultos: algumas abordagens”, os 

autores, José Carlos Pesente, Ma-

ria Muccillo e Sonia Maria José 

Bombardi, o principal objetivo é 

oferecer aos profissionais docen-

tes em ações educativas, um su-

porte didático básico enfocando 

aspectos relativos ao ensino e à 

aprendizagem de adultos. 

     O livreto, em seu terceiro volu-

me faz parte da série “Educação 

em Segurança e Saúde no Tra-

balho”, publicada pela Funda-

centro. Neste volume três temas 

estão relacionados à educação do 

adulto: “Por que a preocupação 

com a andragogia”?; “Educadores 

e educandos adultos em situação 

de interação” e “Processo de ava-

liação na educação de adultos”. 

     A publicação está disponível 

para download e na biblioteca da 

Fundacentro em São Paulo. 

     Acesse. 

N 

xames médicos, pagamento de 

salário de acordo com a legisla-

ção vigente e recolhimento do 

Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS)”, explica o audi-

tor-fiscal do Trabalho da SRT-

MS, Maurício Rocha Martinez. 

     Durante as vistorias, também 

foram encontradas irregularida-

des em relação à ergonomia (NR-

17), transporte e movimentação 

de cargas (NR-11), Sinalização de 

Segurança (NR-26), vasos de 

pressão (NR-13), fornos (NR-14) 

e condições sanitárias e de con-

forto (NR-24). 

     Após a fiscalização em campo, 

as empresas encaminharam do-

cumentos referentes ao cumpri-

mento da legislação trabalhista, 

que serão analisados pela equipe 

técnica da SRT-MS durante o mês 

de janeiro. Essa análise deve ser 

concluída em fevereiro. As em-

presas também firmaram termos 

de compromisso com prazos de 

variam de seis a 12 meses, de-

pendendo do número de máqui-

nas a serem adequadas no esta-

belecimento. 

     A fiscalização deve continuar 

durante o ano, em diversos seto-

res da economia (metalurgia, fri-

goríficos, mineração, celulose, 

curtumes, cerâmicas, silos, deri-

vados de plásticos, entre outros). 

A equipe de auditores da SRT-MS 

também deve intensificar as fisca-

lizações nas empresas que já es-

tão com prazos de regularização 

expirados. 

N 
Ministério do Trabalho 

Assessoria de Imprensa 

BH regulamenta 

transporte 

privado de 

passageiros e 

cobrará taxa de 

aplicativos 

     Norminha 

     O prefeito de Belo Horizonte, 

Alexandre Kalil, assinou um de-

creto estabelecendo regras para o 

funcionamento do transporte in-

dividual privado remunerado de 

passageiros e determinando a co-

brança de uma taxa aos aplica-

tivos que prestam o serviço na ci-

dade. A regulamentação da ativi-

dade foi publicada nesta quarta-

feira (24/01) no Diário Oficial do 

Município e se aplica exclusiva-

mente a pessoas jurídicas que fa-

zem uso de plataformas digitais 

para distribuir a demanda de usu-

ários aos seus motoristas cadas-

trados. É o caso do Uber, do Cabi-

fy e do 99 Pop. 

     De acordo com as normas do 

Decreto 16.832/2018, o valor da 

taxa a ser pago por aplicativo será 

definido pela BHTrans, empresa 

municipal responsável pela ges-

tão do trânsito e transporte na ca-

pital mineira. N 

Agência Brasil 

 

     Norminha 

     DIANTE da necessidade de 

discutir políticas de territórios e a 

importância da atualização dos 

profissionais que atuam em pro-

jetos de intervenção social, o Se-

nac Presidente Prudente promove 

o painel Projetos Sociais – ges-

tão e perspectivas, com especia-

listas da área de assistência so-

cial. O encontro, aberto a todos 

os interessados em temas como 

direitos humanos e sociais, a-

cesso à cidade e à cidadania e po-

líticas públicas, será no auditório 

da instituição, no dia 26 de já-

neiro, das 10 horas às 11h30. 

     As mediadoras do encontro 

são Dirce Koga, professora da 

PUC-SP e uma das mais reno-

madas pesquisadoras da área, e 

Neli Faria Caccozzi, professora da 

pós-graduação Gestão de Proje-

tos Sociais no Território do Senac 

Presidente Prudente, que será o-

fertada a partir deste ano na uni-

dade. 

     “O painel tem como objetivo 

fomentar o amadurecimento da 

visão dos participantes quanto às 

suas necessidades de atualização 

e instrumentalização para ocupar 

os territórios e promover a trans-

formação social de maneira efeti-

va”, enfatiza Neli, que é especia-

lista em terapia de família e casal 

e no enfrentamento à violência 

contra criança e adolescente. 

 

 

Dirce Koga e Neli Faria Caccozzi serão as mediadoras da atividade no 

Senac Presidente Prudente (SP). 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi    

     Norminha 

     AS PUBLICAÇÕES “Didática 

básica para facilitadores de a-

prendizagem em SST” e “Educa-

ção de adultos: algumas aborda-

gens” trazem à luz do debate 

questões fundamentais para a im-

plementação de ações educativas 

em segurança e saúde do traba-

lhador. 

     No primeiro, o autor e Tecno-

logista aposentado da Fundacen-

tro, José Carlos Pesente, oferece 

informações básicas para promo-

ver ações educativas que resul-

tem em um melhor aprendizado 

do público adulto. 

 

     O intuito do evento é ressaltar 

como a atualização profissional é 

determinante para ampliar a rele-

vância de projetos sociais. “Os a-

tores precisam buscar constante-

mente se atualizar, especialmente 

para valorizar os contextos em 

que esses projetos estão inseri-

dos e reconhecer desigualdades 

territoriais”, completa a professo-

ra. 

     Pós-graduação 

     Com início em março, o Senac 

Presidente Prudente está receben-

do as inscrições para a pós-gra-

duação em Gestão de Projetos 

Sociais no Território. “O painel é 

uma das atividades que realiza-

mos para fomentar o debate sobre 

temas relevantes que estão direta-

mente conectados com a pós-gra-

duação, que vai especializar pro-

fissionais que atuam ou desejam 

atuar no campo da gestão social”, 

destaca Renata Benisterro Hernan  

 

 

ARAÇATUBA 2 E 3 FEV/2018 

VAGAS LIMITADAS 

Curso eSocial e os requisitos 

para SST – Completo 

Para Profissionais do SESMT; 

RH; Contadores; Consultores, 

Assessorias; Estudantes. 

Com Jorge Gimenez 

 

R$300,00 

Informações/Inscrições 

contato@norminha.net.br 

18 99765 2705 (WhatsApp) 

 

Publicações reforçam a importância de ações 

educativas em SST 

siderou inconstitucional a cha-

mada desaposentação, que era a 

possibilidade de o segurado que 

continua trabalhando recalcular o 

valor do benefício com as novas 

contribuições. 

     O juiz determina que os valo-

res da contribuição previdenciária 

sejam depositados em conta judi-

cial remunerada a ser aberta pelo 

empregador a partir da ciência da 

decisão. Segundo o juiz, devem 

ser mantidos na conta até o julga-

mento definitivo da ação. N 
 

Ian Ganciar Varella Adv. Previdenciário 

Aposentado que continua trabalhando garante direito de não ser 

descontado 

http://www.norminha.net.br/
http://www.sp.senac.br/posgraduacao
http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-digital/publicacao/detalhe/2014/12/didatica-basica-para-facilitadores-de-aprendizagem-em-seguranca-e-saude-do-trabalho
http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-digital/publicacao/detalhe/2014/12/didatica-basica-para-facilitadores-de-aprendizagem-em-seguranca-e-saude-do-trabalho
http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-digital/publicacao/detalhe/2015/5/o-ensino-de-adultos-algumas-abordagens
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-01/bh-regulamenta-transporte-privado-de-passageiros-e-cobrara-taxa-de-aplicativos
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     Norminha 

     NO BRASIL a dor nessa região 

do corpo é considerada a doença 

crônica mais comum, atingindo 

cerca de 36% da população, se-

gundo dados da Escola Nacional 

de Saúde Pública. Segundo a Or-

ganização Mundial da Saúde (O 

MS), estima-se que 80% da po-

pulação mundial terá, ao menos, 

um episódio de dor nas costas 

durante a vida. 
 

 
 

     Poucos sabem, mas mudar 

hábitos simples pode ser a solu-

ção para resolver alguns proble-

mas de coluna, como alerta Dr. 

Mauricio Marteleto, ortopedista, 

membro titular da Sociedade Bra-

sileira de Ortopedia e Traumato-

logia (SBOT). “A primeira medida 

para evitar esse tipo de problema 

é corrigir a postura diante de a-

tividades diárias. É vigiar-se ao 

pegar peso, levantar da cama, cui-

dar para sentar corretamente no 

trabalho etc. Além disso, é impor-

tante manter o peso dentro de 

uma faixa saudável e de acordo  

 
 

É a partir dos 40 anos que normalmente as pessoas começam a sofrer 

com as consequências de uma vida repleta maus hábitos com a 

postura, ao carregar peso, ao usar um colchão de má qualidade ou já 

gasto, calçados ou até exagerar no uso dos eletrônicos. 

 

com a sua estatura e perfil”, res-

salta o Doutor. 

     Alongar-se durante o dia tam-

bém é uma forma de evitar e ali-

viar as dores, explica o ortopedis-

ta. “O alongamento precisa fazer 

parte do dia a dia das pessoas. É 

uma tarefa essencial para quem 

quer prevenir as dores. São me-

didas simples como movimentar 

o pescoço da esquerda para di-

reita, fechar e abrir a mão, entre 

outros”, complementa o ortope-

dista. 

    Confira abaixo a lista dos prin-

cipais vilões da coluna e previna-

se: 

     - Postura inadequada durante 

atividades físicas; 

     - Calçados inapropriados para 

cada tipo de piso ou situação; 

     - Sedentarismo; 

     - Sobrepeso ou o besidade; 

WhatsApp lança aplicativo para pequenas empresas 

Novo app servirá como canal oficial de comunicação entre empresas e clientes 

 

Dor nas costas é a doença que mais afasta 

trabalhadores no Brasil 

     - Ergonomia inadequada no 

trabalho (mesa e cadeira) e em 

casa (cozinha, colchão, sofá); 

     - Excesso de peso nas mo-

chilas ou bolsas; 

     - Uso excessivo de celular, ta-

blets, notebook s e outros equipa-

mentos eletrônicos que mantém a 

cervical na mesma posição por 

muito tempo; 

     - Sofás, poltronas e cadeiras 

com espuma gasta; 

     - Mau posicionamento dos 

bancos e embreagem ou pedais 

de carro muito duros; 

     - Movimentos repetitivos ou 

posturas que se mantêm por lon-

gos períodos, assim como a so-

brecarga da região lombar. 

 

N 
Maringá O Diário 

 

 

sileira é propensa a ter varizes. A 

estimativa é que isso ocorra em 

35% da população, envolvendo 

todas as faixas etárias. Avaliando 

apenas a população adulta, o per-

centual pode chegar até 70% de 

mulheres e a 50% de homens. 
 

 
 

     Para evitar o agravamento dos 

sintomas no verão, Caiafa infor-

mou que o ideal é que as pessoas 

com doença vascular procurem 

um angiologista ou cirurgião para 

um tratamento anterior à chegada 

da estação, a fim de, pelo menos, 

receber orientação. 

     Além do fator prévio da doen-

ça, existem agravantes, como a 

permanência em longos períodos 

com as pernas para baixo, em po-

sição sentada ou em pé. Outros a- 

 

Proposta proíbe remoção de veículo por atraso 

no pagamento do IPVA e de outros tributos 

que expulsar a pessoa de sua casa 

por ter atrasado o IPTU”, comple-

ta. 

     Para o parlamentar, o procedi-

mento adequado para a cobrança 

em caso de inadimplemento de 

tributo seria “a notificação do 

contribuinte, instauração de pro-

cedimento administrativo fiscal, 

em que seria assegurado a ampla 

defesa e contraditório e em segui-

da, se esgotada a fase adminis-

trativa com a constituição defini-

tiva do crédito tributário, a inclu-

são do débito em dívida ativa”. 

     A proposta também proíbe a 

cobrança em conjunto de multas, 

do seguro obrigatório, do licen-

ciamento e do IPVA, determinan-

do que seja facultado o paga-

mento em separado e obrigando 

que os Detrans entreguem esses 

documentos. N 

Fonte: agencia câmara noticias 

gravantes são excesso de peso e 

falta de exercício. 

     Evolução 

     “A correção será justamente fa-

zer atividade física, perder peso, e-

vitar permanência sentado ou em 

pé, alternar essa movimentação, 

movimentos com as pernas, le-

vantar e andar durante o trabalho, 

restringir o uso de sal e de bebida 

alcoólica, aumentar a hidratação, 

alternar posições de elevação das 

pernas e, em alguns casos, com 

indicação médica, usar meia elás-

tica de compressão para ajudar a 

circulação, sugeriu o especialista. 

Hidratar a pele também foi reco-

mendado. 

     Entre os principais sintomas, a 

evolução da doença apresenta in-

chaço das pernas, que pode pro-

vocar pequenas fissuras na pele, 

facilitando infecções como a eri-

sipela. A complicação mais temi-

da é a formação de coágulos nas 

veias, a chamada trombose. 

     Breno Caiafa destacou que a 

hidratação nessa época do ano é 

fundamental, junto com a reposi-

ção de sais minerais. As pessoas 

devem beber de dois a três litros 

de água por dia. Se forem consu-

mir cerveja, devem alternar a in-

gestão de água. Para recuperar 

sais minerais perdidos, podem 

beber sucos de frutas, isotônicos 

ou água de coco. N 

Agência Brasil 

 

     Norminha 

     O WHATSAPP anunciou no 

último dia 18 de janeiro de 2018 

o lançamento de um novo apli-

cativo voltado para empresas. 

Chamado WhatsApp Business, 

ele é um canal de comunicação 

entre negócios e clientes. 

(Gustavo Marcozzi/Site EXAME) 

 
 

     “O WhatsApp Business é um 

aplicativo dedicado para Android, 

que é gratuito para download, e 

foi desenvolvido para atender as 

necessidades de uma pequena 

empresa”, de acordo com comu-

nicado da companhia. 

(WhatsApp/Reprodução) 

 
 

     Por enquanto, o novo aplicati-

vo está disponível na Indonésia, 

Itália, México, Reino Unido e nos  

Estados Unidos. Apesar de o Bra-

sil não ser contemplado nesta pri-

meira etapa de lançamento, a em-

presa menciona o país no post no 

seu blog oficial. 

     “Pessoas no mundo todo utili-

zam o WhatsApp para se comu-

nicarem com as empresas que 

são importantes para elas – desde 

comércio de roupas on-line na 

Índia até distribuidores de peças 

automotivas no Brasil”, de acordo 

com a nota oficial da companhia. 

     Nas próximas semanas, mais 

países receberão o novo aplicati-

vo, e o Brasil deve estar entre eles. 

O WhatsApp Business já está lis-

tado para download na Google 

Play Store, a loja virtual de apps 

do Android, mas ainda não pode 

ser baixado no nosso país. 

     Recursos do WhatsApp Busi-

ness 

     O novo aplicativo traz novos 

recursos às pequenas empresas 

para se comunicarem melhor com 

seus clientes e obterem mais da-

dos sobre a interação com eles. 

     O app terá uma função de res-

postas rápidas, algo parecido 

com o que acontece no bate-papo 

do LinkedIn, que já sugere, por 

 

 

 

 

exemplo, “Feliz Aniversário” 

quando vamos dar parabéns a al-

guém. As mensagens pré-confi-

guradas serão de saudação, para 

apresentar sua empresa aos cli-

entes, e de ausência temporária. 

 (WhatsApp/Divulgação) 

 
 

     Sua conta será configurada 

como um perfil empresarial. Com 

isso, os usuários do WhatsApp 

saberão que estão falando com 

uma empresa. 

     Talvez o recurso mais útil seja 

o de estatísticas de mensagens. 

Ele mostrará, por exemplo, a 

quantidade de mensagens que fo-

ram lidas no seu perfil comercial. 

     De acordo com um estudo da 

consultoria Morning Consult, o 

WhatsApp ajuda 80% das peque-

nas empresas do Brasil e da Índia, 

o que pode justificar uma versão 

dedicada às empresas do seu app 

de mensagens instantâneas. 

N 

Exame Abril 

 

      

     Norminha 

     A CÂMARA dos Deputados a-

nalisa proposta que proíbe a a-

preensão ou remoção de veículo 

por autoridade de trânsito em 

função de atraso no pagamento 

de tributos, taxas e multas ou falta 

de porte de documento. 

     Os tributos e taxam incluem, 

por exemplo, o Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automo-

tores (IPVA), o Certificado de Re-

gistro e Licenciamento de veícu-

los e o Seguro Obrigatório de Da-

nos Pessoais causados por veí-

culos automotores de via terrestre 

(DPVAT). Pelo texto, a proibição 

não se aplicará quando a autori-

dade estiver de porte de mandado 

judicial. 

     A medida está prevista no Pro-

jeto de Lei 8494/17, do deputado 

Heuler Cruvinel (PSD-GO), e a-

brange as seguintes autoridades 

de trânsito: 

     - Departamento de Estradas de 

Rodagem dos Estados da Federa-

ção e do Distrito Federal (DER); 

     - Detrans (Departamentos de 

Trânsito dos estados da Federa- 

 

ção e do Distrito Federal); 

     - Conselho Nacional de Trân-

sito (Contran); 

     - Departamento Nacional de 

Trânsito (Denatran); 

     - Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagem (DNER); 

     - Polícia Rodoviária Federal; 

     - e a Polícia Militar dos esta-

dos e do Distrito Federal. 

     Ato abusivo 

     “O estado não pode fazer a a-

preensão do veículo por falta do 

pagamento do licenciamento, do 

IPVA, ou de qualquer outro tribu- 
to, pois trata-se de um ato abusivo 

de poder de polícia”, afirma o de-

putado. “Apreender o veículo por 

atraso nos impostos é o mesmo 

 

     Norminha 

     DADOS da Sociedade Brasi-

leira de Angiologia e de Cirurgia 

Vascular, seção Rio de Janeiro (S 

BACV-RJ), indicam que as altas 

temperaturas, comuns da época 

do verão, aumentam entre 20% e 

30% o risco de doenças vascu-

lares, ou venosas, nos membros 

inferiores. De acordo com os nú-

meros, normalmente elas são as-

sociadas a varizes. 

     “O motivo de as altas tempera-

turas piorarem as doenças vascu-

lares no verão é porque o calor 

provoca vasodilatação, ou seja, a 

dilatação dos vasos sanguíneos, 

com uma sobrecarga nas veias 

dos membros inferiores”, afirmou 

o presidente da SBACV-RJ, Bre-

no Caiafa. 

     Segundo ele, pessoas com 

doença vascular prévia tendem a 

piorar no verão, enquanto as de-

mais podem sentir edemas, dores 

nas pernas, cansaço, peso, caim-

bra, ressecamento da pele e co-

ceira, “tudo provocado pelo ca-

lor”. 

     Desidratação 

     Breno Caiafa explicou que 

nesse período aumenta a secre-

ção de suor e isso pode ser as-

sociado à desidratação. Lembrou 

ainda que, como estão em férias, 

muitas pessoas desregulam sua 

alimentação, ampliando o consu-

mo de sal e de bebidas alcoó-

licas, que também agravam os 

sintomas vasculares. 

     Para Caiafa, a população bra- 

Especialista diz que doenças vasculares 

aumentam em até 30% no verão 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
http://maringa.odiario.com/esportes/2018/01/dor-nas-costas-e-a-doenca-que-mais-afasta-trabalhadores-no-brasil/2455871/
http://www.topsegconsultoria.com.br/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-01/especialista-diz-que-doencas-vasculares-aumentam-em-ate-30-no-verao
http://www.equipeni.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp.w4b&rdid=com.whatsapp.w4b
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp.w4b&rdid=com.whatsapp.w4b
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp.w4b&rdid=com.whatsapp.w4b
https://exame.abril.com.br/tecnologia/whatsapp-lanca-aplicativo-para-pequenas-empresas/?utm_source=pushnews&utm_medium=pushnotification
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importantes, a regra é a seguinte: 

Peça a segunda via. 

     Vejamos algumas dicas: 

     1. TRIBUTOS: 

     Comprovantes de tributos, co-

mo IPTU, Imposto de Renda, e 

outros devem ser guardados por 

cinco anos, considerando o pri-

meiro dia útil do ano seguinte ao 

da quitação dos débitos. No caso 

do Imposto de Renda, todos os 

documentos comprobatórios da 

declaração também devem ser ar-

quivados pelo mesmo prazo. 

     2. ALUGUEL E CONDOMÍNIO: 

     Os recibos de quitação de alu-

guéis e condomínio devem ser 

mantidos durante todo o contrato. 

E, ao fim dele, os comprovantes 

de pagamento de aluguel devem 

ser armazenados por três anos. Já 

os de condomínio, recomenda-se 

que sejam guardados por dez a 

quinze anos, pois não há prazo 

especificado no Código Civil. 

     3. COMPROVANTE DE CAIXA 

ELETRÔNICO: 

     O consumidor tem direito a 

documento comprobatório que 

dure  o suficiente  para evitar  co- 
branças indevidas no prazo de 

prescrição. Deve-se considerar as 

leis locais que abordem este te-

ma. De toda sorte, todos os con- 

tor não somente do WhatsApp co-

mo também do Instagram). A cria-

ção do WhatsApp Business é só 

uma das ações da empresa após 

as declarações do CEO Mark Zu-

ckerberg, de priorizar posts de a-

migos, em detrimentos de pági-

nas comerciais no feed de notí-

cias do Facebook. 

     “O Facebook está fortalecendo 

seu trio de plataformas, com o 

WhatsApp Business. Entendo que 

a quantidade gigantesca de usuá-

rios usando esse canal como co-

municação com empresas acabou 

exigindo um reestruturação do 

modelo de negócio do aplicativo, 

mais profissional e com recursos 

para empresários”, afirmou Men-

des. 

     “Advogados que já oferecem 

algum tipo de atendimento pelo 

WhatsApp poderão agora ver mé-

tricas de desempenho, gerir me-

lhor seus contatos, automatizar 

respostas a perguntas frequentes 

e, principalmente, conseguir se-

parar o perfil pessoal do profissi-

onal”, completou. 

N 

Tiago Fachini 

 

Veja os prazos para guardar documentos como: Recibo de aluguel, contas de luz e água, contratos... 
 

sumidores estão protegidos pelo 

Código de Defesa do Consumidor 

(CDC). Dessa forma, a orientação 

é fazer fotocópia ou foto do reci-

bo. Ambas as provas, no entanto, 

podem ser questionadas na Justi-

ça. 

     4. ÁGUA, LUZ, TELEFONE, 

ESCOLA... 

     Os serviços prestados de for-

ma contínua, como fornecimento 

de água, energia elétrica, teleco-

municações, instituições de ensi-

no e cartão de crédito, de acordo 

com a lei 12.007/2009, devem ser 

mantidos por cinco anos. Poden-

do os recibos mensais serem su-

bstituídos pela declaração anual 

de quitação. 

     5. NOTA FISCAL E GARAN-

TIAS 

     As Notas fiscais de compra de 

produtos e serviços duráveis, re-

cibos de pagamento e certifica-

dos de garantia devem ser guar-

dados durante a vida útil do pro-

duto/serviço, uma vez que, mes-

mo  após o  término  da  garantia 

contratual, ainda há possibilidade 

de aparecerem vícios ocultos. 

     6. PRODUTOS PERECÍVEIS 

     As notas de compras, em lojas 

e supermercados, de produtos 

perecíveis devem ser arquivadas 

por um mês, pelo menos. Caso 

um item apresente problemas, 

poderá ser trocado com a apre-

sentação do cupom fiscal. Em ca-

so de consumir um produto es-

tragado e ter prejuízo de saúde ou 

financeiro, o consumidor deve 

guardar a nota por cinco anos, 

prazo (prescrição) em que poderá 

pleitear indenização no Poder Ju-

diciário. 

     7. PLANO DE SAÚDE 

     Proposta e contrato de planos 

de saúde devem ser guardados 

por todo o período em que estiver 

em vigor. Recomenda-se ter sem-

pre em mãos, ao menos, os re-

cibos de 12 meses anteriores ao 

último reajuste. O contrato de se-

guro saúde segue as regras dos 

seguros em geral: qualquer recla-

mação ou ação judicial deve ser 

feita no prazo de um ano. Para 

plano de saúde, são cinco anos. 

     8. SEGURO 

    Proposta, apólice e as declara- 
ções de pagamento devem ser 

guardadas por mais um ano após 

o fim da vigência do contrato. 

Mesmo que haja alteração con-

tratual durante a vigência, o do-

cumento não deve ser descarta-

do. 

     9. RECIBO ESCOLAR E CAR-

TÃO DE CRÉDITO 

alimentação saudável, lazer e cul-

tura nos períodos de folga, além 

do oferecimento de equipe de a-

poio para orientação, diagnóstico 

e tratamento precoces. "O adoe-

cimento mental é menos frequente 

quando o trabalhador se sente 

respeitado como ser humano, 

quando percebe que o trabalho é 

bem organizado, as metas são 

justas e os relacionamentos, res-

peitosos, enfim, quando se con-

vence de que os esforços para a 

melhora contínua do ambiente do 

trabalho são sinceros e efetivos e 

não apenas retórica", enfatiza o 

auditor-fiscal. N MT 

 

     12. QUITAÇÃO ANUAL 

     De acordo com a Lei 12.007/ 

2009, todas as prestadoras de ser-

viços públicos ou privados são 

obrigadas a fornecer a declaração 

anual de quitação. Esse documen-

to deve ser enviado ao consumi-

dor até maio. De acordo com a 

própria lei, a declaração substitui 

os demais comprovantes do ano 

de referência. 

     13. PERDEU COMPROVANTE 

     O consumidor que perdeu al-

gum comprovante de pagamento 

pode solicitar, à pessoa física ou 

jurídica, consulta sobre pendên-

cias em seu nome. O artigo 43 do 

CDC diz que ele pode exigir as in-

formações dos arquivos da con-

tratada, como forma de declarar a 

sua regularidade. 

     14. SEGUNDA VIA 

     A emissão de segunda via de 

nota fiscal não é obrigatória por 

lei, faz parte do princípio da boa-

fé a sua emissão, com base no ar-

tigo 4º, III do CDC. Cobrar por es-

sa emissão é considerado abusi-

vo. O consumidor pode solicitar a 

segunda via no prazo de até cinco 

anos, período definido por lei para 

guarda de documentos. N 

Fonte: Oglobo - Elder Nogueira 

Especialista em Direito do Consumidor; 

 

     Norminha 

     A TAREFA de colocar os pa-

péis em ordem, comum no início 

de cada ano, exige mais do que 

organização. É necessário seguir 

uma série de regras e leis. Ao ar-

quivar contratos, recibos, notas 

fiscais e garantias é preciso tomar 

alguns cuidados para não ter pro-

blemas no futuro. E não basta 

cumprir apenas os prazos deter-

minados em lei, dizem advogados 

especializados em direito do con-

sumidor. 

     Além de guardar os recibos de 

mensalidades por cinco anos, re-

comenda-se que se guarde o 

contrato firmado com as institui-

ções de ensino por, ao menos, 

três anos. Assim será possível 

comparar os documentos anual-

mente e entender as mudanças 

feitas em relação a parâmetros de 

reajuste e até mesmo de prestação 

de serviços. 

     Notas fiscais e termos de ga-

rantias, devem ser guardados por 

toda a vida útil do produto. Já os 

contratos de trabalho, rescisões, 

certidões de casamento e nasci-

mento devem ser armazenados 

por prazo indeterminado. 

     Para quem se deu conta que 

não  tem em  mãos  documentos 

Como o WhatsApp Business vai alterar a 

comunicação com clientes 

informações comerciais (e-mail, 

endereço, site). 

     O cliente, ao mesmo tempo, 

saberá que está se comunicando 

com uma empresa. Ao criar um 

perfil para o seu escritório de ad-

vocacia, ele será, automaticamen-

te, classificado como um perfil 

comercial. 
 

 
 

     O que esperar do WhatsApp 

Business 

     Conversamos com Christian 

H. Mendes, Reputation Advisor na 

Oversize Strategic Consultant, 

consultoria de reputação para 

marcas e pessoas. 

     Para ele, a movimentação faz 

parte de uma série de alterações 

estratégicas do Facebook (deten- 

 

 

No Janeiro Branco, o 

Ministério do Trabalho elenca 

uma série de ações importantes 

para tornar o ambiente laboral 

cada vez mais saudável 

     Norminha 

     CARGAS de trabalho excessi-

vas, exigências contraditórias, 

falta de clareza na definição das 

funções; falta de participação do 

trabalhador na tomada de deci-

sões que lhe afetam diretamente e 

de controle sobre a forma como 

ele executa o trabalho; má gestão 

de mudanças organizacionais; in-

segurança laboral; comunicação 

ineficaz; falta de apoio da parte de 

chefias e colegas, e, por fim, as-

sédio psicológico ou sexual e vi-

olência de terceiros. Essas são as 

causas mais frequentes do adoe-

cimento mental do trabalhador. 

Entre as causas que mais comu-

mente motivam o afastamento 

dos profissionais de suas ativi-

dades estão os transtornos ansio-

sos e depressão. 

     De 2012 a 2016, foram regis-

trados 55.387 mil casos de tra-

balhadores que se licenciaram 

das atividades por algum tipo de 

transtorno psicológico. No perío-

do, a depressão e os transtornos 

gerais, como ansiedade, represen 

taram 27.619 mil casos. Os núme-

ros fazem parte do Observatório 

Digital, uma iniciativa de coopera-

ção internacional entre o Minis-

tério Público do Trabalho e a Or-

ganização Internacional do Traba-

lho (OIT). Entre as principais do-

enças mentais que motivam afas-

tamento do funcionário do traba-

lho estão, além da depressão e a 

ansiedade, a esquizofrenia, os 

transtornos psicóticos não orgâ-

nicos e os transtornos mentais e 

comportamentais resultantes do 

uso de drogas e álcool. 

     O auditor-fiscal Jeferson Sei-

dler, assistente técnico do Depar-

tamento de Saúde e Segurança no 

Trabalho (DSST) do Ministério do 

Trabalho, salienta que o emprega-

dor precisa se envolver para que o 

ambiente de trabalho não repre-

sente um risco permanente de a-

doecimento para o profissional. 

"Depende do empregador fazer 

uma análise completa e minuciosa 

e adotar medidas de controle, em 

especial aquelas pertinentes ao 

ritmo de trabalho e às metas ade-

quadas, ou seja, alcançáveis", ob-

serva. 

     Seidler afirma que seria impor-

tante investir em treinamento de 

lideranças e trabalhadores para a 

melhora contínua da comunicação 

e das relações interpessoais, em 

iniciativas de redução de estresse 

(como pausas, ginástica laboral e 

outras atividades de relaxamento),  

TÃO DE CRÉDITO 

     Em caso de perda dos compro-

vantes de pagamento do cartão de 

crédito ou da mensalidade esco-

lar, que devem ser guardados por 

cinco anos, pode-se pedir à em-

presa um extrato ou declaração a-

nual comprovando o pagamento, 

com base no artigo 6º inciso III, do 

CDC. 

     10. EXTRATOS DE BANCOS 

     Recomenda-se que os extra-

tos, como forma de demonstração 

da movimentação bancária, sejam 

guardados por um ano. Eles po-

dem servir de comprovantes de 

pagamento para contestar even-

tuais cobranças. Caso o consumi-

dor não os tenha, poderá exigir 

esses extratos junto a sua insti-

tuição bancária. 

     11. RECIBO DE PAGAMENTO, 

SALÁRIO E INSS 

     Se você contrata funcionários 

ou mesmo empregados domésti-

cos, deve manter por prazo de cin-

co a dez anos os recibos de paga-

mento de salário, de férias, de dé-

cimo terceiro salário, além do 

controle de ponto. O mesmo vale 

para os recibos de pagamentos de 

profissionais liberais, como médi-

cos, professores e advogados e 

etc. 

 

ARAÇATUBA 2 E 3 FEV/2018 

VAGAS LIMITADAS 

Curso eSocial e os requisitos 

para SST – Completo 

Para Profissionais do SESMT; 

RH; Contadores; Consultores, 

Assessorias; Estudantes. 

Com Jorge Gimenez 

 

R$300,00 

Informações/Inscrições 

contato@norminha.net.br 

18 99765 2705 (WhatsApp) 

 

     Norminha 

     90% DOS advogados brasilei-

ros utilizam o WhatsApp para fins 

profissionais. É isso que indica 

Censo Jurídico 2017, realizado 

pela ProJuris e que ouviu 391 

profissionais do Direito. 

     Na última sexta (18), o Whats 

App divulgou que estará lançando 

em breve uma nova funcionali-

dade: o WhatsApp Business; que 

pode alterar o modo como o ad-

vogado se comunica com seus 

clientes. 

     O que é e como funcionará o 

WhatsApp Business 

     O WhatsApp Business é um a-

plicativo gratuito para pequenas 

empresas. Dessa forma, escritó-

rios de advocacia que já utilizam 

o aplicativo para se comunicar 

com seus clientes terão maior fa-

cilidade para se conectar aos seus 

clientes, bem como clientes em 

potencial encontrarão advogados 

com maior facilidade. 

     Confira o que muda: 

     Mensagens automáticas: o a-

plicativo também permitirá criar 

mensagens rápidas. Por exemplo: 

“Boa tarde, estamos em reunião. 

Voltaremos em instantes e entra-

remos em contato”. 

     Estatísticas: quantos contatos 

seu escritório recebeu? Quantas 

mensagens foram enviadas e re-

cebidas? 

     Perfil do escritório: ao invés de 

receber mensagens e seu celular 

pessoal, ou comprar um celular 

somente para o perfil de Whats 

App do escritório, será possível 

criar um perfil empresarial, com  

Os cuidados que podem ajudar a prevenir 

o adoecimento do trabalhador 

http://www.norminha.net.br/
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     Norminha 

     A KLABIN S. A. foi condenada 

pela Terceira Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho a pagar adi-

cional de periculosidade a um 

ajudante geral que ingressava vá-

rias vezes em área de risco du-

rante a jornada, mas por poucos 

minutos em cada passagem. A 

Turma entendeu que, apesar de o 

tempo de exposição ser pequeno, 

ocorria várias vezes ao dia, dei-

xando de ser uma situação even-

tual e passando à exposição habi-

tual. Dessa forma, não pode ser a-

plicado ao caso o item I da Súmu-

la 364 do TST, que, nas hipóteses 

de tempo extremamente reduzido, 

afasta a percepção do adicional.  

     O empregado alegou que, ain-

da que o contato com agente peri-

goso fosse por tempo reduzido, 

ele ocorria de forma contínua, há-

bitual e permanente. Disse ter tra-

balhado com substâncias nocivas 

à saúde, como graxa, cola e di-

versos produtos químicos, sem 

que a empresa fornecesse Equi-

pamentos de Proteção Individual 

(EPIs) de forma correta. 

     O adicional foi negado pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 

12ª Região (SC), que manteve 

sentença denegatória, baseando-

se na informação pericial de que o 

trabalhador  ia à área de  risco, o 

 

 

almoxarifado, onde permanecia 

por tempo reduzido, para retirar o 

material necessário para desem-

penhar a sua função, que deman-

dava maior tempo nas áreas de 

costura, coladeira e fardão. O Re-

gional ressaltou o fato de o em-

pregado não permanecer nesses 

ambientes de risco executando ou 

aguardando ordens, mas aden-

trando ali por tempo mínimo. 

     TST 

     Ao examinar o recurso do em-

pregado contra essa decisão, o 

relator, ministro Alexandre Agra 

Belmonte, destacou a constatação 

pericial de que o empregado in-

gressava diariamente, de maneira 

intermitente, na área de risco, de 

três a cinco vezes por dia, durante 

cinco minutos em cada ocasião. 

Assim, embora a sua jornada de 

trabalho não fosse cumprida den-  

Integração e boas 

práticas marcam 

encerramento do 

Encontro de 

Superintendentes 

     Norminha 

     AS NOVAS plataformas lança-

das pelo Ministério do Trabalho 

em 2017 foram o destaque dos 

debates e palestras no segundo 

dia do Encontro Nacional de Su-

perintendentes do Ministério do 

Trabalho, que se encerrou no dia 

23/01, em Manaus. Cada um dos 

novos serviços foi detalhadamen-

te explicado aos superintenden-

tes, mostrando as facilidades que 

cada trabalhador e empregador te-

rá a partir de agora. 

     Entre os serviços apresentados 

estavam o Sine Fácil, a Carteira de 

Trabalho Digital, o Seguro-De-

semprego pela Internet e a Escola 

do Trabalhador, criados para di-

minuir o tempo de espera, facilitar 

a busca de emprego e benefícios e 

qualificar ainda mais o trabalha-

dor. Tudo feito pelo Smartphone e 

computador. As facilidades devem 

agilizar ainda mais os trabalhos 

nas Superintendências. 

     Os superintendentes também 

receberam informações sobre e 

Social para empresas. Agora, os 

empregadores poderão reunir e 

enviar, em um único documento, 

diversas informações que ficam 

disponíveis para o Governo Fede-

ral. 

 

As novas tecnologias do 

Ministério do Trabalho também 

foram apresentadas e 

entusiasmaram os gestores 

     O ponto alto do segundo dia, 

no entanto, foram as novidades 

que a nova lei trabalhista trouxe, 

ajudando ainda mais a ampliar o 

mercado de trabalho. “Estamos no 

caminho certo. As novidades vão 

integrar melhor o mercado. Va-

mos construir um novo ambiente 

que vai resultar no retorno de mi-

lhares de trabalhadores ao merca-

do de trabalho”, afirmou o minis-

tro do Trabalho em exercício, Hel-

ton Yomura. 

     Os superintendentes também 

trocaram experiências sobre práti-

cas adotadas nos estados que me-

lhoraram o atendimento do Minis-

tério do Trabalho. O objetivo foi 

trocar experiências que ajudam a 

qualificar os serviços prestados. 

     Serets- Paralelamente ao En-

contro de Superintendentes, a-

conteceu em Manaus o 20º En-

contro de Chefes das Subseções 

da Secretaria de Relações do Tra-

balho nas superintendências dos 

estados (Serets). 

N 
Ministério do Trabalho 

Assessoria de Imprensa 

 

 

No Piauí 

Superintendência 

capacita 

servidores para 

emissão de 

carteiras de 

trabalho 

     NA última semana, a Superin-

tendência Regional do Trabalho 

do Piauí (SRT-PI) realizou treina-

mento com servidores das prefei-

turas de José de Freitas, a 53 km 

de Teresina, e São Gonçalo do 

Gurgueia, a 793 km da capital pi-

auiense, para viabilizar o início 

das emissões de carteiras de tra-

balho nesses municípios. 

     Segundo o superintendente re-

gional do trabalho no Piauí, Phi-

lippe Salha, os principais benefi-

ciados com as capacitações são 

os cidadãos que moram em cida-

des distantes das unidades emis-

soras de carteiras de trabalho no 

estado. “A partir de desta segunda 

essas prefeituras já terão servido-

res aptos a realizar a emissão dos 

documentos e os trabalhadores 

terão mais facilidade na hora de 

solicitar sua carteira de trabalho.N 

Uma má notícia 

para os amantes 

da cafeína 
     Norminha 
     A RELAÇÃO entre o café e a 

saúde bucal é complexa e muitas 

vezes controversa. Considerado 

durante muitos anos um inimigo 

dos dentes saudáveis, o café me-

lhorou sua imagem frente aos den-

tistas recentemente, quando alguns 

estudos comprovaram que a bebi-

da pode fortalecer os dentes. 

     Embora a notícia tenha vindo 

como um alento para os amantes 

de cafeína, outros estudos indica-

ram que seu consumo só traz be-

nefícios se for feito com modera-

ção. Grandes quantidades de bebi-

das e alimentos contendo a subs-

tância podem causar não apenas 

escurecimento dos dentes, mas 

também provocar outros proble-

mas na cavidade oral. 

     De acordo com o Food Resear-

ch Institute, criador do guia "Food 

Safety 1995", a quantidade exces-

siva de cafeína que consumimos 

pode desencadear o bruxismo, 

uma condição que muitas vezes 

causa dor de cabeça, inflamação do 

maxilar e sensibilidade dos dentes. 

     Isso ocorre porque uma das 

principais causas do hábito de a-

pertar os dentes à noite é o es-

tresse, e o consumo excessivo de 

café, especialmente nas últimas 

horas do dia, aumenta os níveis de 

ansiedade. 

     Evitar a cafeína nas quatro ho-

ras antes da hora de dormir, assim 

como limitar o seu consumo ao 

longo do dia pode ajudar a reduzir o 

seu nível de estresse e aliviar os den-

tes à noite. N 

Loja responde por acidente com empregado 

de prestadora de serviço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ajudante ganha adicional por ingressar durante poucos minutos 

em almoxarifado perigoso 

 

 

tro de área considerada de risco, 

transitava pelo almoxarifado de 

forma habitual, onde ficava ex-

posto a condições de risco, o que 

configura o contato intermitente, 

afirmou. 

     Para o relator o contato do tra-

balhador nesse caso não pode ser 

considerado eventual, pois ocor-

ria diariamente e em decorrência 

do seu trabalho normal, o que de-

monstra habitualidade. Para ele, é 

irrelevante o tempo de permanên-

cia do empregado sujeito a condi- 
ções de perigo, “uma vez que o 

trabalho em situação de risco 

configura perigo iminente e im-

previsível, pois o sinistro pode o-

correr a qualquer momento, e um  

único acidente com substância 

inflamável pode ser fatal”.   

     A situação de risco não é cu-

mulativa, afirmou, mas instante-

nea, de modo que, ainda que a 

exposição ao agente de risco seja 

intermitente, subsiste o direito ao 

adicional de periculosidade. 
 

 
 

     O ministro Maurício Godinho 

Delgado, integrante da Terceira 

Turma, observou que o emprega-

do ficava exposto ao perigo por 

cerca de cem minutos (mais de 

uma hora e meia) por semana e 

com vinte entradas. “Portanto, 

não é mesmo o caso do item I da 

Súmula 364”. 

     Por unanimidade, a Turma a-

companhou o voto do relator. 

N 

 

     Norminha 

     AO CONTRATAR uma empresa 

para prestar serviços em seu esta-

belecimento, o contratante deve 

tomar todas as precauções rela-

cionadas à segurança do ambien-

te de trabalho, bem com fiscalizar 

a execução do serviço. 

     Esse foi o entendimento apli-

cado pela 3ª Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho ao reconhe-

cer a responsabilidade solidária 

de uma loja pelo acidente sofrido 

com um soldador de uma em-

presa de comunicação contratada 

para instalar uma placa de publi-

cidade. 

     Ao tentar instalar a placa na 

marquise da loja, que ficava abai-

xo da rede de energia, o empre-

gado sofreu uma descarga elétrica 

após encostar a cabeça nos fios, o 

que o fez cair de uma altura de 

quatro metros. O acidente lhe 

causou danos físicos e estéticos, 

que o incapacitaram definitiva-

mente para o trabalho. 

     Em primeira instância, tanto o 

empregador quanto a loja contra-

tante foram condenados. De acor-

do com o juízo da 1ª Vara do Tra-

balho de Toledo (PR), ambos de-

veriam ter requerido o desliga-

mento da energia do local. A sen-

tença considerou que, embora 

fosse cliente, a loja escolheu o lo-

cal de instalação da placa e de-

veria ter se certificado da segu-

rança para a execução do serviço, 

inclusive por meio da solicitação  

do desligamento da rede de ener-

gia. 

     O Tribunal Regional do Traba-

lho da 9ª Região (PR), no entanto, 

acolheu o recurso da loja e afas-

tou sua responsabilidade civil. O 

TRT-9 aplicou o entendimento de 

que o dono da obra não responde 

pelo inadimplemento das obriga-

ções trabalhistas assumidas por 

empreiteiro. Para o tribunal, a em-

presa contratou os serviços por 

não ter capacidade técnica para 

fazer o trabalho. Assim, concluiu 

que “competia exclusivamente à 

empresa contratada a providência 

necessária à instalação da placa 

encomendada pela ora recorren-

te”. 

     No Tribunal Superior do Tra-

balho, novamente houve reforma 

na decisão, e a sentença foi res-

tabelecida. Em seu voto, o relator, 

ministro Alexandre Agra Belmon-

te, explicou que, embora a Orien-

tação Jurisprudência 191 da SDI-

1 afaste a responsabilidade do 

dono da obra apenas em emprei-

tada de construção civil — o que 

não corresponde à situação em a- 
nálise —, o dever de indenizar no 

caso “não é afastado pela moda- 

lidade ou por quaisquer cláusulas 

constantes em contratos de pres-

tação de serviços firmados por 

entidades empresariais”. 

     Para o ministro, a eventual ili-

citude na administração dos ris-

cos inerentes ao ambiente de tra-

balho “atinge frontalmente as em-

presas envolvidas, nos termos 

dos artigos 186 e 927 do Código 

Civil, não havendo sequer que se 

cogitar em subsidiariedade ou 

qualquer outro benefício de or-

dem entre as devedoras”, disse. 

“Cabia à tomadora se cercar de 

todas as precauções relacionadas 

à segurança daquele ambiente de 

trabalho, bem como fiscalizar a 

execução do serviço”, completou. 

     Com esse entendimento, a 3ª 

Turma, à unanimidade, reconhe-

ceu a conduta negligente da loja e 

restabeleceu a responsabilidade 

solidária em relação às indeniza-

ções por danos estéticos, mate-

riais e morais, que somadas al-

cançaram R$ 300 mil. 

N 
 

Com informações da Assessoria 

de Imprensa do TST. 
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Fico pensando em leis enquanto 

limpo privadas': a advogada que 

virou faxineira em São Paulo 

 

Rosana da Silva se formou em direito em 1995 e trabalhou como 

advogada, mas nunca conseguiu retomar carreira depois de sair de 

escritório que processou por assédio moral; hoje, segura placa nas 

ruas oferecendo faxina. 

 

Auxílio-alimentação só é 

considerado salário se não houver 

contrapartida do trabalhador 

 

 

Google anuncia 

centro de 

serviços em 

Portugal com 

500 empregos 

qualificados 

 

Fonte oficial do Governo disse 

que Portugal conseguiu este 

investimento da Google "no 

quadro de uma competição 

internacional muito forte". 

     Norminha 

     O primeiro-ministro anunciou 

esta quarta-feira que a multinaci-

onal norte-americana Google vai 

instalar a partir de junho, em Oei-

ras, um centro de serviços, hub 

tecnológico, para a Europa, Médio 

Oriente e África, arrancando com 

500 empregos qualificados. 

     António Costa fez este anúncio 

em Davos, na Suíça, no âmbito do 

Fórum Económico Mundial, numa 

conferência intitulada "Porquê 

Portugal, porquê agora", em que 

estiveram presentes os ministros 

da Economia, Manuel Caldeira 

Cabral, e das Finanças, Mário 

Centeno. 

     O primeiro-ministro referiu es-

te investimento da Google na sua 

intervenção, que abriu a conferên-

cia e que foi dedicada a apresentar 

Portugal a investidores estrangei-

ros como um país competitivo, 

sobretudo em matéria de captação 

de "startup" e investimentos tec-

nológicos. 

     "Entre muitos investimentos 

em perspetivas destaco um: Por-

tugal vai em breve acolher um in-

vestimento da Google, que arran-

cará logo com a criação de 500 

empregos qualificados", disse. 

N 
TSF Rádio Notícia 

 

     Norminha 

     TODOS os dias, a advogada 

Rosana da Silva, de 54 anos, sen-

ta-se em um banquinho de plás-

tico em um cruzamento da zona 

sul de São Paulo e levanta uma 

placa de papelão com um anún-

cio: "Faxina. Sete horas. R$ 60." 

     Há quem pare e olhe, curioso. 

Há quem tire fotos e publique nas 

redes sociais ou anote o número 

dela para um serviço futuro. 

     Mas a trajetória de Rosana é 

mais complexa do que o pedido 

público de emprego: ela era se-

cretária, ralou para pagar a facul-

dade de Direito e formou-se advo-

gada, mas entrou em uma derro-

cada que a levou às ruas e à faxi-

na. 

     "Quando conto minha história 

às pessoas que me contratam, a 

frase que mais ouço é 'não acre-

dito'", diz ela, sentada na esquina. 

"Ou acham que sou doida, e não 

existe nada pior do que ser con-

siderada doida", acrescenta. 

     Os primeiros passos como ad-

vogada foi em um pequeno es-

critório que montou com amigos 

da faculdade. Depois, conseguiu 

entrar em uma banca de colegas 

renomados da área de Direito 

bancário, no centro da cidade. 

     Rosana conta que foi esse tra-

balho fez girar a espiral que a le-

vou ao fracasso profissional. 

     "Nesse escritório, eu sofri as-

sédio moral por parte dos dois 

donos. Me humilhavam: imagina 

você ser chamada de burra o tem-

po todo, de incompetente, de dro-

gada. Foram três anos", afirma. 

Ela diz que nunca usou entor-

pecentes. 

     Rosana prefere que os nomes 

dos dois advogados não sejam 

citados nesta reportagem. Diz que 

processou os antigos patrões e 

que fez representações contra eles 

na comissão de ética da OAB-SP, 

mas nunca conseguiu vencer os 

processos. 

     Ela costuma carregar a papela-

da de algumas ações em sua mo-

chila - tem medo de que eles de-

sapareçam. 

     Procurada pela reportagem, a 

OAB-SP afirmou que não comen-

ta casos que correm em sigilo. 

     'Todas as portas fechadas' 

     Rosana nasceu em Itanhaém, 

no litoral paulista, mas foi criada 

por parentes, longe dos pais. 

Sempre viveu praticamente sozi-

nha e só retomou contato com um 

dos irmãos depois que ele viu 

uma foto sua na internet, há pou-

co mais de um ano. 

     Ela nunca mais conseguiu um 

trabalho como advogada depois 

que saiu de seu último escritório. 

Acredita que foi perseguida pela 

OAB, onde seus patrões tinham 

influência, diz. A instituição não 

comenta o caso. 

     Nada que Rosana fazia dava 

certo - tentou dar aulas, mas tam-

bém foi demitida. "Em São Paulo, 

o mundo do Direito é muito pe-

queno. Você fica conhecida como 

a pessoa que processou os pa-

trões, suas chances diminuem", 

conta. 

     Ela resolveu se mudar para 

Florianópolis, pois não encontrou 

emprego nem apoio em sua fa-

mília adotiva. "Pensei: será que 

não estou tornando um problema 

pequeno em algo muito grande?", 

conta a advogada, que chegou a 

passar em psicólogos para enten-

der porque sua carreira não des-

lanchava. "Achei que, se eu saísse 

de São Paulo, talvez conseguisse 

me reerguer." 

 

     Voltar para o Direito 

     O maior sonho de Rosana é 

voltar a trabalhar como advogada. 

Mas ela está "suspensa" da OAB-

SP porque deve dez anos de anui-

dade - cada ano custa R$ 997,30, 

dinheiro que a advogada não tem. 

     "Preciso de uma oportunidade 

de trabalho, apenas isso", diz, na 

calçada onde segura sua placa 

pedindo serviços de faxina. 

     "É complicado: fico pensando 

em leis enquanto limpo privadas." 

 
N 

Fonte G1 

Examedaoab 

Senac 

Bebedouro 

ensina como 

integrar 

marketing e 

logística para o 

sucesso dos 

negócios 

 

De curta duração, curso traz 

técnicas que valorizam produtos 

e serviços diante do mercado 

consumidor 

     Norminha 

     COMEÇAR 2018 com práticas 

aprimoradas e que influenciam as 

boas conquistas corporativas é a-

posta certeira para iniciar o ano 

com o pé direito. No Senac Bebe-

douro, logo no dia 1º de fevereiro 

tem início uma formação para 

quem deseja aprender sobre co-

mo mobilizar recursos para gerar 

produtos e serviços bem posicio-

nados no mercado e requisitados 

pelo público. 

     Com apenas dois meses de 

duração, o curso Logística, Mar-

keting e Vendas trabalha estraté-

gias para a manutenção das ven-

das e diferenciação da marca fren-

te à concorrência. Para isso, as 

áreas de marketing e logística são 

aplicadas de maneira integrada, 

visando o sucesso do negócio e a 

valorização com clientes e futuros 

consumidores. 
 

 
 

     Relacionamento das empresas 

com o público, importância dos 

pontos de vendas e canais de dis-

tribuição, redução de custo, qua-

lidade dos produtos e serviços 

ofertados, comércio eletrônico, 

desafios da cadeia logística e in-

tegração das ações comerciais 

com o marketing são temas pre-

vistos na qualificação. 
 

 
 

     Interessados no curso devem 

ter, no mínimo, 17 anos e ensino 

médio completo. As inscrições já 

estão abertas e podem ser reali-

zadas pessoalmente na unidade 

ou pelo Portal Senac: 

     www.sp.senac.br/bebedouro. 

     Quem efetuar a matrícula ainda 

poderá aproveitar da campanha 

do Senac São Paulo que garante 

30% de desconto em todos os 

cursos livres e técnicos presen-

ciais. 

N 

 

     Norminha 

     AO JULGAR um processo de 

um trabalhador de uma empresa 

agrícola em Primavera do Leste, o 

Tribunal Regional do Trabalho de 

Mato decidiu que a alimentação 

fornecida ao empregado não in-

tegra o salário quando houver 

contrapartida do trabalhador, 

mesmo que o valor seja irrisório, 

conforme entendimento das cor-

tes superiores. 

     Foi esse o entendimento da 1ª 

Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho de Mato Grosso (TRT 

23) ao julgar um caso no qual o 

trabalhador recebia almoço e ti-

ckets alimentação, mas tinha des-

contos mensais de R$ 10,25 co-

mo contrapartida a estes bene-

fícios. 

     Segundo o trabalhador, ele re-

cebeu durante todo o tempo em 

que trabalhou na empresa uma 

cesta básica no valor de 200 re-

ais, resultado de um Acordo Co-

letivo de Trabalho, além do for-

necimento de almoço/janta no lo-

cal de trabalho. 

     Conforme contou ele ao ma-

gistrado, desde que fora admitido 

na empresa houve a cobrança a-

penas de um valor irrisório, que 

não seria suficiente para afastar a 

obrigação da empresa de inserir 

aqueles benefícios em seu salá-

rio. Por isso, buscou a integração 

de R$ 400 por mês em seu sa-

lário, referentes aos salários utili-

dades. 

     Em primeira instância foi re-

conhecida a natureza salarial da 

alimentação fornecida ao traba-

lhador com base na súmula 241 

do TST. A normativa afirma que o 

vale refeição, fornecido por força  

do contrato de trabalho, tem cará-

ter salarial, integrando a remune-

ração do empregado para todos 

os efeitos legais. 

     A decisão, no entanto, foi re-

formada pela 1ª Turma do Tribu-

nal. Conforme o relator do pro-

cesso, Desembargador Tarcísio 

Valente, para que a alimentação 

fornecida pelo empregador confi-

gure salário, são necessários dois 

requisitos: a habitualidade e a gra-

tuidade. Assim, se o benefício for 

oferecido eventualmente ou se for 

descontada uma contrapartida no 

holerite, a parcela não será consi-

derada salário in natura. 

     Segundo o Desembargador, 

mesmo que ínfimo o valor do des-

conto, a cobrança é suficiente pa-

ra demonstrar a participação do 

trabalhador no custeio, o que a-

fasta a natureza salarial da par-

cela, conforme entendimento do 

col. Tribunal Superior do Traba-

lho. “A interpretação da doutrina 

conduz à conclusão de que acaso 

se verifique desconto no salário 

do empregado o referido valor não 

tem natureza salarial”, explicou. 

     Por fim, o relator ressalta que, 

embora a decisão não tenha sido 

proferida com base neste funda-

mento, com a entrada em vigor da 

Reforma Trabalhista em novem-

bro de 2017, a alimentação rece-

bida pelo trabalhador deixou de 

ser considerada salário, ou seja, 

não integra mais a base de cálculo 

para a percepção de outras verbas 

trabalhistas, de acordo com o art. 

457, § 2º. da CLT. N 

     (0000578-69.2017.5.23.0076) 
 

Fonte: Tribunal Regional do Trabalho 23ª 

Região Mato Grosso, por Sinara Alvares, 

19.01.2018 - Fernando Nascimento 
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     Norminha 

     OS CURSOS técnicos são uma 

ótima oportunidade para conse-

guir uma colocação no mundo do 

trabalho. A exemplo disso, um es-

tudo realizado pela empresa de 

consultoria e recrutamento Man-

powerGroup mostrou que as fun-

ções que exigem habilidades téc-

nicas específicas são os cargos 

que as empresas brasileiras pos-

suem mais dificuldade de pre-

encher. 

     Sendo assim, a escassez de 

profissionais acaba valorizando 

aqueles capacitados por cursos 

técnicos, em outras palavras, as 

chances de empregabilidade são 

mais altas. 

     O Senac Araçatuba oferece 11 

opções de cursos técnicos, que já 

estão com inscrições abertas e te-

rão início neste primeiro semestre 

 

 

Senac Araçatuba oferece 11 opções de cursos técnicos 

com início no primeiro semestre de 2018 

 

Técnicos estão entre profissionais mais valorizados do mercado 

 
de 2018. As ofertas são nas áreas 

de arquitetura e urbanismo, bele-

za e estética, comunicação e artes, 

gastronomia, gestão e negócios, 

meio ambiente, segurança e saú-

de no trabalho e saúde e bem-es-

tar. 

     Os interessados podem obter 

mais informações sobre os cur-

sos e se inscrever pelo Portal Se-

nac www.sp.senac.br/aracatuba 

ou diretamente no Senac Araça-

tuba, na Avenida João Arruda Bra-

sil, 500 – São Joaquim. 

     Serviço: 

Técnico em Design de Interiores 

Técnico em Estética 

Técnico em Publicidade 

Técnico em Teatro 

 

Oportunidade para o trabalho 

Técnico em Nutrição e Dietética 

Técnico em Logística 

Técnico em Recursos Humanos 

Especialização Técnica em Segu-

rança do Trabalho na Construção 

Início: 27/1/2018 | Término: 11/ 

5/2019 

Aulas: sábado, das 8 às 14 horas 

Especialização Técnica em Enfer-

magem Instrumentação Cirúrgica 

Técnico em Enfermagem – com-

plementação técnica 

Técnico em Podologia N 

 

Trabalhador Rural pode ter 

aposentadoria híbrida 

 

INSS concederá aposentadoria híbrida independentemente da última 

atividade desenvolvida 

 
 

ta a idade ou apresenta o requeri-

mento administrativo, nem o tipo 

de trabalho predominante. 

     No último dia 4 de janeiro, o IN 

SS publicou uma circular que ga-

rante a concessão da aposenta-

doria híbrida, independentemente 

de qual tenha sido a última ati-

vidade profissional desenvolvida - 

rural ou urbana. 

 

     Decisão do TRF4 - O INSS se-

guiu a recente decisão do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região (TR 

F4), que determinou o órgão deve 

assegurar o direito à aposentado-

ria por idade na modalidade híbri-

da, independentemente de qual te-

nha sido a última atividade profis-

sional ao tempo do requerimento 

administrativo ou do implemento 

dos requisitos, e independente-

mente de contribuições relativas 

ao tempo de atividade compro-

vada como trabalhador rural. 

     A advogada previdenciária La-

riane Del Vecchio destaca a im-

portância da decisão da Justiça e 

do posicionamento do INSS, prin-

cipalmente para os trabalhadores 

que iniciam sua vida no campo e 

migram para as grandes cidades. 

     “Foi muito positiva, pois a ma-

ioria dos trabalhadores rurais rea-

lizaram suas atividades no campo 

quando jovens. E o êxodo rural 

acontece depois de mais velhos, 

passando a atividade urbana ser o 

último labor. A decisão é um ga-

nho enorme para o trabalhador ru-

ral ao considerar a qualquer tem-

po a atividade”, afirma. 

     O trabalhador que atuou por 

cinco anos como rural e dez anos 

na cidade poderá somar os perío-

dos para atingir os 15 anos de ca-

rência para o benefício. Entretan-

to, para dar entrada é necessário 

ter a idade mínima de 65 anos 

para homens e 60 para mulheres. 

     O cálculo do benefício, segun-

do os especialistas, será de acor-

do com a regra da Lei da Pre-

vidência Social – artigo 29 da Lei 

8.213/91 – que estipula como ba-

se 80% dos maiores salários de 

contribuição. N Diário do Comércio 

 

 

     Norminha 

     O NOVO Fator Previdenciário, 

multiplicador utilizado para cal-

cular o valor das aposentadorias 

por tempo de contribuição, já está 

em vigor. O índice utilizado na 

fórmula de cálculo do fator foi al-

terado pela tábua de mortalidade, 

divulgada anualmente pelo Insti-

tuto Brasileiro de Geografia e Es-

tatística (IBGE) e está sendo apli-

cado aos benefícios requeridos a 

partir da última sexta-feira (19). 

     As projeções do IBGE mos-

tram que a expectativa de vida ao 

nascer cresce a cada ano e, com 

base nas projeções demográficas 

que analisa a população como um 

todo, subiu de 75,5 anos em 2015 

para 75,8 anos de idade em 2016. 

Esse resultado representa um 

aumento na expectativa de vida ao 

nascer de três meses e 11 dias. 

Considerando-se somente a po-

pulação masculina, a expectativa 

de vida ao nascer entre esses dois 

anos passou de 71,9 anos para 

72,2 anos, já a das mulheres su-

biu de 79,1 anos para 79,4 anos. 

     As informações divulgadas na 

última sexta nas Tábuas Comple-

tas de Mortalidade do Brasil de 

2016 com as expectativas de vida 

para as idades exatas até os 80 

anos foram utilizadas para deter-

minar o fator previdenciário, no 

cálculo das aposentadorias do 

Regime Geral de Previdência So-

cial. 

     O Fator Previdenciário é utili-

zado somente no cálculo do valor  

 

tábua de expectativa de vida do 

IBGE. A utilização dos dados do I 

BGE, como uma das variáveis da 

fórmula de cálculo do fator, foi 

determinada pela Lei 9.876, de 

1999, quando se criou o meca-

nismo. N 

Correção FGTS 
 

 

 

Modelagem para 

games é tema 

de curso inédito 

no Senac 

Bebedouro 

Portfólio na área de tecnologia da 

informação ainda abrange outras 

quatro oportunidades para fevereiro 

     Norminha 

     O BRASIL é um importante po-

lo de games na América Latina e 

ganha cada vez mais visibilidade 

com as grandes feiras e os even-

tos de tecnologia. Segundo uma 

pesquisa global de entretenimen-

to e mídia da consultoria PwC, o 

gasto com jogos eletrônicos no 

país chegou a US$ 644 milhões 

em 2016, e a expectativa é que 

atinja US$ 1,4 bilhão em 2021. 

Nesse cenário, a produção brasi-

leira de jogos também ganha for-

ça e atrai interessados no ramo 

profissional. Acompanhando a 

demanda do mercado, o Senac 

Bebedouro lança o curso 3DS 

Max para games. 

     Com início em 17 de fevereiro, 

a qualificação inédita na unidade 

objetiva desenvolver o participan-

te para criar a modelagem para 

games, configurar a estrutura de 

lógica de movimentação dos di-

versos objetos (rigging) e mapear 

o modelo tridimensional, de acor-

do com as principais práticas de 

desenvolvimento do setor. O cur-

so tem 68 horas de duração e já 

está com inscrições abertas. 

     Mas as oportunidades em tec-

nologia da informação não param 

por aí. Também em fevereiro, te-

rão início as formações em Au-

toCAD 2017 Básico - projetos em 

2D, Excel 2016, Operador de 

Computador e Programador Web. 

São mais de 40 vagas disponí-

veis.  

     Para conferir a programação 

completa de cursos da unidade 

Bebedouro, checar os pré-requi-

sitos e efetuar a inscrição, acesse: 

www.sp.senac.br/bebedouro. N   

Aposentadoria: Tábua de mortalidade do IBGE 

altera cálculo do fator previdenciário 2018 

da aposentadoria por tempo de 

contribuição. Na aposentadoria 

por invalidez não há utilização do 

fator, e, na aposentadoria por ida-

de, a fórmula é utilizada opcio-

nalmente, apenas quando contri-

bui para aumentar o valor do be-

nefício. 

     Pelas regras da aposentadoria 

por tempo de contribuição, se o 

fator for menor do que 1, haverá 

redução no valor do benefício. Se 

o fator for maior que 1, haverá a-

créscimo no valor e, se o fator for 

igual a 1, não há alteração. 

     O novo Fator Previdenciário 

será aplicado daqui por diante a-

penas nos casos em que o se-

gurado opte por esta forma de 

cálculo. Para requerer aposenta-

doria sem incidência do fator, o 

segurado poderá optar pela regra 

85/95 progressiva. 

     Os benefícios já concedidos 

(até 30 de novembro passado) 

não sofrerão qualquer alteração 

em função da divulgação da nova 

 

 

 

 

Multiplicador é utilizado no cálculo das aposentadorias por tempo 

de contribuição 

 

     Norminha 

     TRABALHADORES rurais que 

migram para atividades urbanas, 

que sejam segurados do Instituto 

Nacional do Seguro Social (IN 

SS), têm direito a chamada apo-

sentadoria híbrida. Trata-se de um 

benefício previdenciário, uma es-

pécie de aposentadoria por idade, 

destinada ao trabalhador rural e 

urbano, quando completados os 

65 anos de idade, para os ho-

mens, e 60 anos, paras mulheres. 

     A aposentadoria por idade hí-

brida foi criada pela Lei 11.718/08 

e contemplou os trabalhadores ru-

rais que migraram para a cidade e 

não têm período de carência su-

ficiente para a aposentadoria pre-

vista para os trabalhadores urba-

nos e para os rurais. 

     Os especialistas em direito 

previdenciário observam que, a-

lém do requisito da idade, o se-

gurado deverá ter completado 15 

anos de carência, ou seja, com-

provar 15 anos de trabalho rural e 

contribuições urbanas ao Regime 

Geral da Previdência Social (RG 

PS). 

     De acordo com o advogado Jo-

ão Badari, sócio do escritório Aith, 

Badari e Luchin Advogados, neste 

modelo de aposentadoria, o segu-

rado pode ter trabalhado no servi-

ço rural e este período poderá ser 

computado para fins de carência 

do benefício. “O segurado só terá 

direito a aposentadoria híbrida ca-

so comprove períodos de trabalho 

urbano, através de guias de con-

tribuição à Previdência Social, re-

gistro em carteira de trabalho, e 

também e do trabalho rural, com 

documentos, como por exemplo, 

certidão de casamento, histórico 

escolar de escola rural, título elei-

toral, recibos, além de testemu-

nhas”, explica. 

 

     O especialista também destaca 

que a qualidade de segurado não 

é requisito para esta dar entrada 

na aposentadoria, ou seja, não faz 

diferença se a pessoa está ou não 

exercendo atividade rural ou ur-

bana no momento em que comple 

 

ARAÇATUBA 2 E 3 FEV/2018 

VAGAS LIMITADAS 

Curso eSocial e os requisitos 

para SST – Completo 

Para Profissionais do SESMT; 

RH; Contadores; Consultores, 

Assessorias; Estudantes. 

Com Jorge Gimenez 

 

R$300,00 

Informações/Inscrições 

contato@norminha.net.br 

18 99765 2705 (WhatsApp) 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.sp.senac.br/aracatuba
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=22847&template=380.dwt&testeira=352&unit=A%C7A
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=22979&template=380.dwt&testeira=352&unit=A%C7A
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=50&template=380.dwt&testeira=352&unit=A%C7A
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=25507&template=380.dwt&testeira=352&unit=A%C7A
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=24173&template=380.dwt&testeira=352&unit=A%C7A
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=23087&template=380.dwt&testeira=352&unit=A%C7A
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=25307&template=380.dwt&testeira=352&unit=A%C7A
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=2487&template=380.dwt&testeira=352&unit=A%C7A
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=2487&template=380.dwt&testeira=352&unit=A%C7A
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=14061&template=380.dwt&testeira=352&unit=A%C7A
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=14061&template=380.dwt&testeira=352&unit=A%C7A
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=23068&template=380.dwt&testeira=352&unit=A%C7A
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=23068&template=380.dwt&testeira=352&unit=A%C7A
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=22978&template=380.dwt&testeira=352&unit=A%C7A
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
http://diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=trabalhador_rural_pode_ter_aposentadoria_h%EF%BF%BD%C2%ADbrida&id=189728
https://correcaofgts.jusbrasil.com.br/
http://www.sp.senac.br/bebedouro
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dia dos funcionários: ginásticas 

laborais e pausas intercaladas 

com o expediente ajudam a evitar 

estresse e lesões de repetição e 

aumentam a produtividade dos 

colaboradores. 

     Tenha uma equipe de atendi-

mento médico treinada a postos 

para ajudar a reverter as conse-

quências de eventuais acidentes 

de trabalho. 

     Trabalhador: 

     Atenção ao uso de EPIs e aos 

treinamentos oferecidos pelas 

empresas. Embora simples, tais 

procedimentos podem ser a chave 

para afastar riscos que, por vezes, 

resultam em situações de saúde 

irreversíveis; 

     Tenha uma vida ativa: reserve 

um momento diário ou semanal 

para se exercitar. Encontrar uma 

atividade compatível com a perso-

nalidade é o melhor caminho para 

fortalecer o corpo de maneira pra-

zerosa. 

     Busque uma alimentação ba-

lanceada: é comum que a correria 

do dia a dia leve os trabalhadores 

a optarem por rapidez em vez de 

qualidade na hora da alimentação, 

porém, esta postura põe a saúde 

em xeque por dar lugar ao ex-

cesso de gorduras e ingredientes 

artificiais. 

     Durma bem. Além de ser fun-

damental para melhorar a efici-

ência durante execução das tare-

fas diárias, o sono é de suma im-

portância para a saúde. “Dormir 

proporciona uma recuperação es-

sencial a todos os órgãos do cor-

po e atua sobre funções vitais do 

organismo, como conservação de 

energia, metabolismo, amadure-

cimento do sistema nervoso cen-

tral, consolidação da memória, 

produção de secreção hormonal e 

outras”, pondera Yuri. 

     Faça check-ups periódicos: 

muitas vezes o corpo emite sinais 

de exaustão que passam des-

percebidos, e por essa razão, exa-

mes frequentes são fundamentais 

para identificar males de saúde e 

cortá-los pela raiz. N 

Administradores 

e Eng. Seg. Trab., especificamen-

te sobre o tema “Projeto de linhas 

de vida”,  em conformidade com 

o disposto na Resolução 359/91, 

artigo 4º itens 2, 4, 7, 8, pode res-

ponsabilizar-se tecnicamente pela 

atividade de projeto de segurança 

do trabalho, contemplando plane-

jamento e análise de riscos, in-

cluindo  o estabelecimento dos 

sistemas e pontos de ancoragem, 

especificação e seleção de   siste-

mas e dispositivos de ancoragem, 

incluindo linhas de vida, indepen-

dente do cenário de atuação. FIM 

Aguinaldo Bizzo - email: 

bizzo@dpst.com.br 

Engenheiro Eletricista / Segurança do 

Trabalho Membro GT/GTT/CNTT- NR35 

e Anexos I e II 

Conselheiro Câmara Especializada 

Elétrica CREA SP 

Diretor da DPST- Desenvolvimento e 

Planejamento em Segurança do 

Trabalho  

Pagina no facebok:   Engenheiro 

Bizzo:    @engenheirobizzo 

 

Competências e responsabilidades 

Crea x ST – NR35 (Parte 2/2) 

 

 

mais casos diagnosticados. Esti-

ma-se que, nos dias atuais, 17 

milhões de brasileiros sofram 

com este problema, e no que diz 

respeito ao ambiente de trabalho, 

somente no ano de 2016, 37,8% 

de todas as licenças foram ocasi-

onadas por quadros depressivos. 

Para os próximos anos, a expec-

tativa não é otimista: segundo a 

Organização Mundial da Saúde, é 

possível que, até 2020, esta se 

torne a principal doença incapa-

citante em todo o mundo. 

 

     Dor nas costas: 

     Carregamento de peso exces-

sivo, horas em frente ao compu-

tador, sentar em posição inade-

quada e estresse são alguns dos 

fatores que estimulam o apareci-

mento deste problema. “Antes do 

aparecimento das primeiras do-

res, é comum que o profissional 

não se atente a este risco e repita 

maus hábitos dia após dia. Em-

bora a fisioterapia e a ginástica 

laboral sejam bons aliados para 

combater esta dor, a melhor reco-

mendação é observar a postura e 

os movimentos para preveni-la”, 

explica Yuri. 

 

     Lesões nos joelhos: 

     A grande maioria dos maus 

hábitos que afetam as costas a- 
cometem também os joelhos, afi-

nal, por enfrentar movimentos re- 

 

 

 

petitivos diariamente, esta é uma 

das regiões que mais sofrem com 

sobrepeso – por obesidade ou le-

vantamento de altas cargas, e se-

dentarismo. Além disso, impacto 

ou execução de exercícios sem 

orientação profissional se somam 

às condutas de risco. 
 

 
 

     Problemas cardiovasculares: 

     O coração é um dos principais 

alvos do estresse e das cobranças 

diárias, que são itens frequentes 

em grande parte dos dias de tra-

balho, e segundo pesquisa reali-

zada pelo European Heart Journal, 

extensas jornadas também são 

vilãs do bom funcionamento car-

díaco. “Fatores como estes, quan-

do combinados a má alimentação, 

predisposições genéticas e falta 

de acompanhamento médico po-

dem transformar o sistema cardi-

ovascular em uma bomba-reló-

gio” enfatiza Yuri.  

     Diante dos riscos aos quais os 

trabalhadores brasileiros estão 

expostos, e visando driblar os 

prejuízos decorrentes do absen-

teísmo nos locais de trabalho, a 

Bioqualynet apresenta algumas 

dicas simples, que, quando prati-

cadas, regularmente, podem aju-

dar a transformar a saúde ocupa-

cional: 

     Empresa: 

     Invista em cursos, palestras, 

workshops e materiais de comuni-

cação voltados à conscientização 

sobre o uso de EPIs. 

     Aposte em atividades simples 

e leves que transformam o dia a 

 

 

     Norminha 
     OBSERVE-SE que os SPIQ-LV 

HF são sistemas complexos, su-

jeitos a não linearidades de ori-

gem geométrica e física. Como a 

força de tração no cabo depende 

do ângulo formado, que varia com 

o alongamento do cabo causado 

pela força de tração, devem-se 

empregar métodos como o cálcu-

lo iterativo. As forças de tração no 

cabo são elevadas, da ordem de 

27 kN para uma LVHF com um 

trabalhador por vão (BRAN-

CHTEIN; SOUZA; SIMON; 2015; 

apêndice I). A verificação estru-

tural é feita não somente no cabo 

de aço, mas também nos demais 

componentes do sistema de an-

coragem, como olhais, postes 

metálicos, e as partes da estrutura 

da edificação que servem de su-

porte para a LVHF, que podem ser 

metálicas, de concreto, etc.   As-

sim, os SPIQ-LVHF requerem 

projetos cuidadosamente elabo-

rados e executados, contemplan-

do cálculos estruturais específi-

cos. 

     Dessa forma, o conhecimento 

especifico de matérias de física, 

estática, resistência dos mate-

riais, sistemas estruturais, etc, e 

condição intrínseca para projetos 

de linha vida enquanto sistemas 

de ancoragem. 

     A abrangência da NR35 – Tra-

balho em Altura, remete a mais de 

uma área da engenharia e carac-

teriza natureza multidisciplinar, 

onde existem processos de enge-

nharia intrínsecos como por e-

xemplo: 

     1 - Projetos de dispositivos de 

ancoragem (incluindo linhas de 

vida) que remetem à responsa-

bilidade técnica de profissional 

legalmente habilitado especifico, 

com competências especificas 

pertinentes a cálculos específi-

cos, onde e necessário em sua 

grade curricular matérias de físi-

ca, estática, resistência dos mate-

riais, sistemas estruturais, dentre 

outras, que são atribuições intrín-

secas à Engenharia mecânica ou 

Engenharia civil (e outras possí-

veis conforme grade curricular); 

     2 Processos de gênero como 

por exemplo projetos de sistemas 

de segurança relacionados as 

condições de trabalho, incluindo 

análise de riscos, especificações 

de sistemas de dispositivos de 

ancoragem (incluindo linhas de 

vida), estabelecimento dos siste-

mas e pontos de ancoragem, etc, 

que são atribuições intrínsecas à 

Engenharia de Segurança do Tra-

balho.  

     A Análise de Riscos prevista 

na NR 35 – Trabalho em Altura e 

um processo de natureza multi-

disciplinar que “em gênero” “en- 

globa” várias modalidades “em 

espécie” de engenharias existen-

tes, ou seja, possui interface com 

várias áreas da engenharia, sendo 

uma atribuição intrínseca à Enge-

nharia de Segurança do Trabalho. 

     Assim, o descrito nas partes A 

e B, referentes ao projeto de um 

SPIQ-LVHF, as competências ne-

cessárias são basicamente da á-

rea de segurança do trabalho, e, 

portanto, pode ser de responsabi-

lidade do Engenheiro de Seguran-

ça do Trabalho. 

     Já na parte C, e necessário, 

dentre outras competências, a 

competência especifica em proje-

to estrutural, com matérias espe-

cificas como física, estática, re-

sistência dos materiais, sistemas 

estruturais, dentre outras que não 

constam da grade curricular dos 

cursos de especialização em en-

genharia de segurança do traba-

lho, e, dessa forma, não pode ser 

de responsabilidade do Enge-

nheiro de Segurança do Trabalho. 

     Dessa forma, e necessário que 

seja definido o “limite de abran-

gência “da atuação das diversas 

Áreas de engenharia quanto às 

competências especificas no que 

se refere a interpretação de Nor-

mas Regulamentadoras do Minis-

tério do Trabalho e Emprego, bem 

como das competências em gene-

ro nas respectivas Normas Regu-

lamentadoras para as atribuições 

especificas relacionadas a Segu-

rança do Trabalho. 

     Ressalta-se que as atribuições 

do Eng.Seg.Trabalho constam na 

Resolução 359/91, do Confea, 

que dispõe sobre o exercício pro-

fissional, o registro e as ativida-

des do Engenheiro de Segurança 

do Trabalho e dá outras provi-

dências:......... 

     Também, destaca-se que “Em 

virtude do exposto, em conformi-

dade à legislação vigente especi-

ficamente o Parecer nº 19/87 "de-

ve a Engenharia da Segurança do 

Trabalho voltar-se precipuamente 

para a proteção do trabalhador em 

todas as unidades laborais, no 

que se refere à questão de segu-

rança, inclusive higiene do traba-

lho, sem interferência específica 

nas competências legais e técni-

cas estabelecidas para as diversas 

modalidades da Engenharia, Ar-

quitetura e Agronomia........... 

     Assim, em resumo, o Eng. 

Elet.. e EST. não pode responsa-

bilizar-se tecnicamente pela ativi-

dade de projeto de Linha de Vida 

“enquanto dispositivo de ancora-

gem” , sendo essa atribuição de 

competência técnica de Enge-

nheiro  Civil ou Engenheiro Me-

cânico (e outros possíveis confor-

me grade curricular). o Eng. Elet..  

     Norminha 

     O AFASTAMENTO do trabalho 

por problemas de saúde ainda é 

uma realidade crescente no Bra-

sil. De acordo com dados recen-

tes do Anuário do Sistema Públi-

co de Emprego e Renda do Dieese 

compilado a partir de informações 

do Ministério do Trabalho, em 

2015, foram contabilizados 181,6 

mil casos de natureza diretamente 

relacionada ao ambiente profis-

sional – o que representa uma alta 

de 25% comparado aos dez anos 

anteriores. Atenta a este cenário, a 

Bioqualynet – empresa do Grupo 

Porto Seguro especialista em 

saúde ocupacional e segurança 

do trabalho – lista as principais 

lista as principais causas que a-

fastam os funcionários de seus o-

fícios, e dá dicas de cuidado e 

prevenção para um dia a dia de 

trabalho com mais saúde e quali-

dade. Confira: 

 

     Acidentes de trabalho: 

     Os acidentes são as maiores 

causas de afastamento: de acordo 

com o Anuário do Dieese, ocor-

rências deste tipo afetaram 337,7 

mil pessoas em 2015, o que equi-

vale a 3,9% casos a mais do que 

há dez anos. “Fraturas, cortes e 

lesões são alguns dos exemplos 

mais comuns, e a falta de instru-

ção ao funcionário combinada a 

não utilização dos equipamentos 

de proteção individual (EPIs), im-

prudência, maquinários e ferra-

mentas em condições inadequa-

das são algumas das causas”, a-

lerta Yuri Fernandes, Analista em 

Segurança do Trabalho da Bio-

qualynet. 

 

     Depressão: 

     De natureza psicológica, a de-

pressão é uma enfermidade pou- 
co compreendida com cada vez 

 

 

Afastamento de profissionais por doenças do trabalho cresce 25% 

Bioqualynet lista as doenças que mais acometem os trabalhadores e dá dicas de tratamento e prevenção 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/afastamento-de-profissionais-por-doencas-do-trabalho-cresce-25-no-brasil/123007/
http://www.equipeni.com.br/
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Enfermidades resultaram na licença momentânea por vários dias 

e, em casos extremos, até meses 

Fornecedor é obrigado a informar data e hora 

sobre entrega de produto para o consumidor 

 

e situações de exploração histori-

camente constatadas pelos Audi-

tores-Fiscais do Trabalho. “O a-

nexo da IN orienta a Inspeção do 

Trabalho a identificar e relacionar 

lesões de diretos dos trabalhado-

res que estão ligadas ao trabalho 

em condições análogas às de es-

cravo. Um grupo de trabalho for-

mado por integrantes do Grupo 

Especial de Fiscalização Móvel 

(GEFM) analisou relatórios de fis-

calização dos últimos 10 anos e 

listou as situações que mais pos-

suíam relação com trabalhos for-

çados, jornadas exaustivas, con-

dições degradantes e restrição de 

liberdade do trabalhador”. Outra 

inovação da IN 139 destacada por 

João  Paulo é a  que está  contida  

Doenças ocupacionais afastaram mais de 

2.700 alagoanos do trabalho 

Instrução Normativa orienta atuação dos auditores-fiscais 

no artigo 23 e que trata do aco-

lhimento do trabalhador submeti-

do a condições análogas à de es-

cravo e seu imediato encaminha-

mento à Assistência Social. 

     As ações fiscais, segundo ex-

plicita a IN 139, deverão contar, a 

partir de ofício da Chefia de Fis-

calização, com a participação de 

representantes da Polícia Federal, 

Polícia Rodoviária Federal, Polí-

cia Militar Ambiental, Polícia Mi-

litar, Polícia Civil ou outra auto-

ridade policial que garanta a se-

gurança de todos os integrantes 

da ação fiscal ou ação conjunta 

interinstitucional. 

N 

Ministério do Trabalho 

Assessoria de Imprensa 

FOTO: CARLA CLETO 

 

Acidentes de trabalho que 

resultaram em mutilações, 

lideram o ranking 
 

imagem das corporações. 

     "A melhor prevenção a essas 

doenças ocupacionais é a prote-

ção adequada. As empresas têm a 

obrigação de fornecer a todos os 

seus colaboradores Equipamen-

tos de Proteção Individual (EPIs), 

de acordo com o nível de risco em 

cada tipo de serviço e orientá-los 

sobre a forma correta de uso. 

Também é imprescindível a fisca-

lização recorrente para que os e-

quipamentos deixem de ser usa-

dos com o tempo", destacou. 

     Para Maria do Socorro Mar-

ques Luz, a questão das doenças 

ocupacionais é de grande magni-

tude e, por este motivo, os gesto-

res precisam estar conscientes de 

que, em seus municípios, orien-

tem seus técnicos quanto às noti-

ficações. Isso porque, segundo 

ela, se há o registro do problema, 

o perfil epidemiológico desse pú-

blico-alvo é traçado e, a partir dis-

so, as notificações são cadastra-

das no Sinan, permitindo planeja-

mento e intervenção. 

FOTO: CARLA CLETO 

 

Maria do Socorro Marques Luz, 

assessora técnica do Cerest, explica 

sobre o acompanhamento e o novo 

protocolo 

     "Além de tudo, precisamos en-

fatizar isso com os profissionais 

de saúde, porque é preciso não 

apenas notificar, mas qualificar 

essas fichas de investigação. Uma 

realidade que se deve ao fato de 

muitos dados apresentam incon-

sistência em alguns casos, o que 

acaba dificultando o trabalho de 

traçar esse perfil fidedigno e, a 

partir dele, desencadear ações de 

combate às doenças laborais", ex-

plicou. N Gazeta Web 
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     IMAGINE-SE. Você está pro-

curando rack. Uma loja tem o rack 

que você quer. Você ingressa na 

loja, olha o rack. Funcionário sur-

ge e pergunta se você quer ajuda. 

Algumas palavras trocadas e você 

resolve comprar o rack. O funcio-

nário informa que no momento 

não há o rack disponível, mas que 

dentro de 40 (quarenta) dias o 

terá. 

     O consumidor poderá esperar 

ou não; fica ao seu critério. Uma 

vez aceito, o fornecedor tem o de-

ver de entregar o rack. O proble-

ma, muito comum, é que os for-

necedores prometem entregar, 

mas não informam quando. 

"Quando chegar na loja, entrega-

remos em sua residência", é o que 

os fornecedores informam. 

     Quando será entregue? Só 

consultando bola de cristal, carto-

mante, guru. O consumidor fica 

sem saber o que fazer. O que era 

para ser felicidade ao consumi-

dor, o inferno mal começa. 

     O DIREITO DO CONSUMIDOR 

     O consumidor deve ser infor-

mado (arts. 31 e 32, do CDC). 

Quando o fornecedor denegar o 

que foi prometido, pode o consu-

midor escolher as opções cons-

tantes no art. 35, do CDC. Infeliz-

mente, alguns fornecedores omi-

tem informações relevantes aos 

consumidores, o que é proibido 

pelo próprio CDC (art. 37, do CD 

C) e configura crime (art. 67, do 

CDC). 

     Retornando à negociação. O 

fornecedor informa que o produto 

chegará em 40 dias e logo será 

entregue na residência do consu-

midor. É direito do consumidor 

saber quando o produto será en-

tregue (data) e em qual horário. 

Imagine que o fornecedor queira 

entregar em qualquer dia e horá-

rio que bem entender. No dia e 

horário, ao bel-prazer do fornece-

dor, o consumidor não se encon-

tra na residência. Resta ao forne-

cedor retornar com o produto. O 

consumidor, ao chegar à sua resi-

dência, é comunicado, por seu vi- 

zinho,que em tal horário apareceu 

 

 

 

 

 

 

ceu um entregador com um rack, 

mas, como não tinha o destina-

tário na residência, o entregador 

retornou com o rack. 

     O consumidor entra em conta-

do (telefone, celular) com o for-

necedor. Para surpresa do consu-

midor, o fornecedor informa que 

agora o consumidor terá que es-

perar, já que foi na localidade e o 

consumidor não se encontrava. E 

quando o consumidor terá o rack? 

Quando o fornecedor achar que 

deve entregar. Ou seja, ao consu-

midor, o direito de esperar, espe-

rar. 

     É uma prática abusiva (art. 39, 

IV e V, do CDC). Há fornecedores 

que apelam para os extremos. 

Caso o consumidor argumente 

que quer desfazer o contrato e ter 

seu dinheiro de volta, o forne-

cedor contra-argumenta dizendo 

que não devolverá o dinheiro (en-

trada) - e que o consumidor a-

guarde para receber o rack -, pois 

o consumidor ficou 'ciente' de 

que o rack seria entregue tão logo 

chegasse na loja. Ou seja, chegou 

o rack, o fornecedor entregou, por 

não encontrar o fornecedor na lo-

calidade, o problema é do consu-

midor. O contrato que contenha 

cláusula de isenção de responsa-

bilidade do fornecedor é nula (art. 

51, X e XI, do CDC). 

     No RJ há a LEI Nº 3669, DE 10 

DE OUTUBRO DE 2001. A Lei 

obriga ao fornecedor informar ao 

consumidor o dia e o horário da 

entrega no momento do ato da 

compra. Por quê? A intenção é de 

que o fornecedor tenha boa lo-

gística e respeito aos direitos do 

consumidor. 
 

     Art. 1º - Ficam os fornecedores 

de bens e serviços, localizados no 

Estado do Rio de Janeiro, obri-

gados a fixar data e hora para en-

trega dos produtos ou realização 

dos serviços aos consumidores. 

     Parágrafo único – A fixação da 

data e hora para entrega do pro-

duto ou realização do serviço, o-

correrá no ato da sua contratação. 

     Art. 1-A - O fornecedor afixará 

em local visível aviso com o se-

guinte teor: ‘É direito do consu-

midor ter o produto adquirido en-

tregue em dia e hora, pré-esta-

belecidos no ato da compra, Lei 

3669/2001.’ 

     Parágrafo único. Os avisos de-

verão estar dispostos em folha 

não inferior ao tamanho A4, im-

pressos em letras com tamanho 

mínimo de 2cm de altura por 1cm 

de largura. 

     Art. 1º B - O não atendimento 

do previsto nesta Lei sujeitará o 

responsável ao pagamento de 

multa nos termos do Código de 

Defesa do Consumidor. 

     Art. 2º - O não cumprimento 

do disposto no “caput” do art. 1º, 

implicará em multa de 4.500 

UFIR/RJ. 

     Art. 3º - A não efetivação da 

entrega do bem ou prestação do 

serviço na hora marcada sujeitará 

o infrator a multa equivalente a 

100 UFIR/RJ. 

     Art. 4º - A não efetivação da 

entrega do bem ou prestação do 

serviço no dia marcado sujeitará o 

infrator a multa equivalente a 100 

UFIR/RJ por dia de atraso 

     Em SP existe a LEI Nº 14.951/ 

13. 

N 

 

http://fernandonascimentoadvogado.jur.

adv.br/ 

cidentes de trabalho com exposi-

ção a material biológico, com 805 

casos e, por último, 201 notifica-

ções de acidentes por animais pe-

çonhentos relacionados ao traba-

lho. No mesmo período de 2016, 

foram confirmados 544 casos por 

acidentes de trabalho grave, 928 

casos por acidentes de trabalho 

com exposição biológica e 94 ca-

sos de acidentes por animais pe-

çonhentos relacionados ao traba-

lho. 
 

 
 

     Outro foco nas doenças foram 

os empregados que desenvolve-

ram câncer por contato com pro-

dutos tóxicos ou até serralheiros 

que apresentaram problemas of-

talmológicos, por exposição à 

solda.  Além disso, os trabalhado-

res também apresentaram distúr-

bios da voz, que provocaram limi-

tações de ordens física, emocional 

e profissional, principalmente aos 

professores, advogados, telefo-

nistas, vendedores, operadores de 

telemarketing e todos os indiví-

duos que fizeram uso da sua co-

municação vocal como instru-

mento de trabalho. 

     LER/DORT  

     Além disto, a dermatite de con-

tato, a lordose, os transtornos 

mentais e as Lesões por Esforços 

Repetitivos ou Distúrbios Osteo-

moleculares Relacionados ao Tra-

balho (LER/DORT) também esti-

veram entre as principais doenças 

que acometeram os trabalhadores 

alagoanos em 2017. Essas doen- 
ças representaram diversos pro-

blemas às empresas, a exemplo 

de altas despesas, desde custos 

médicos e indenizações aos tra-

balhadores  e famílias,  até  perda 

de  produtividade  e desgaste  da 
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     AS DOENÇAS ocupacionais 

são cada vez mais frequentes e 

estiveram no topo do ranking de 

enfermidades que afastaram os 

profissionais alagoanos dos pos-

tos de trabalho em 2017. Confor-

me dados do Sistema de Informa-

ção de Agravos de Notificação (Si 

nan), esse problema afastou 2. 

706 trabalhadores, de janeiro a 

dezembro do ano passado. Algu-

mas doenças resultaram na licen-

ça trabalhista momentânea por 

vários dias e, em casos extremos, 

até meses. 

     De acordo com a assessora 

técnica do Centro de Referência 

em Saúde do Trabalhador (Ce 

rest), Maria do Socorro Marques 

Luz, a doença ocupacional é a-

quela em que o trabalhador ficou 

exposto a agentes nocivos para 

sua saúde, sem que houvesse a 

proteção necessária, ou ainda 

mesmo com a proteção. Ela sali-

enta que o grau de exposição foi 

acima do tolerável por lei, em pe-

ríodos longos, médios ou curtos 

e as que as doenças ocupacionais 

podem demorar anos para se ma-

nifestarem, mas, quando o fazem, 

a situação já está crítica. 

FOTO: CARLA CLETO 

 

Cerca de 2.706 trabalhadores alagoanos 

foram afastados do trabalho em 2017 

     Entre os muitos agravos que 

acometeram a saúde dos traba-

lhadores de Alagoas, destaca-

ram-se os acidentes, provocados 

por lesão corporal ou perturbação 

funcional que causaram a morte, 

a perda ou redução, permanente 

ou temporária, da capacidade pa-

ra o trabalho. Os acidentes de tra-

balho grave, que resultaram em 

mutilações ou que acometeram 

menores de 18 anos, lideraram a 

lista, com 978 notificações, no to-

tal. 

    Em segundo lugar, foram os a- 
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     PUBLICADA nesta quarta-feira 

(24) no Diário Oficial da União, a 

Instrução Normativa (IN) 139 da 

Secretaria de Inspeção do Traba-

lho (SIT) do Ministério do Traba-

lho estabelece procedimentos pa-

ra a atuação da Auditoria-Fiscal 

do Trabalho no combate ao traba-

lho em condição análoga à de es-

cravo e, também, trata do relacio-

namento entre as diversas insti-

tuições que participam das ações 

de fiscalização. A IN 139 revoga a 

anterior, publicada em 5 de outu-

bro de 2011, e atende ao previsto 

na portaria 1293/2017, que, em 

seu artigo 17, estabelecia o prazo 

de 60 dias para publicação de um 

nova Instrução Normativa. A publi 

cação da IN 139 também ocorre 

no contexto do Dia Nacional do 

Combate do Trabalho Escravo e 

Dia do Auditor-Fiscal do Traba-

lho, em 28 de janeiro. Essa data 

foi escolhida em razão da Chacina 

de Unaí, na qual três Auditores-

Fiscais do Trabalho e um moto-

rista foram assassinados durante 

uma operação realizada no muni-

cípio de Unaí (MG), em 28 de ja-

neiro de 2004. 

     Segundo o secretário-substi-

tuto da SIT, João Paulo Ferreira 

Machado, um dos pontos de des-

taque da Instrução Normativa 139 

é a fixação de indicadores para a 

caracterização de submissão de 

trabalhadores à condição análoga 

à de  escravo, conforme  infrações 

http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/01/doencas-ocupacionais-afastaram-mais-de-2-700-alagoanos-do-trabalho_47751.php
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
http://www.norminha.net.br/
http://www.topsegconsultoria.com.br/

