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

DESDE 18/AGOSTO/2009 

Novas regras 

para plano de 

saúde de 

empresário 

individual entram 

em vigor 

 

     Norminha 

     AS NOVAS regras da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) para a contratação de plano 

de saúde coletivo empresarial por 

empresário individual, como mi-

croempreendedores individuais 

(MEIs), por exemplo, entraram em 

vigor na segunda-feira (29/01). 

     A resolução normativa nº 432 

torna mais rígidas as exigências 

para um empresário ter um plano 

corporativo e a rescisão contra-

tual por parte das empresas. 

     A ANS quer coibir abusos co-

mo a abertura de empresa apenas 

para esse fim. Corretores de pla-

nos de saúde chegavam a criar 

empresas em nome de usuários, 

que descobriam que haviam se 

tornado empresários quando che-

gavam notificações com cobran-

ças de impostos. 

     O que muda? 

     Para ter direito à contratação 

do plano, o empresário individual 

deverá ter uma empresa que es-

teja em operação há pelo menos 

seis meses. Ele deve apresentar 

documento que confirme a inscri-

ção nos órgãos competentes, as-

sim como a regularidade cadas-

tral na Receita Federal. 

     Para manter o contrato, o em-

presário individual deverá con-

servar a sua inscrição nos órgãos 

competentes e o cadastro na Re-

ceita Federal ativo. Operadoras e 

administradoras de benefícios de-

verão exigir esses documentos 

em dois momentos no ato da con-

tratação do plano e uma vez a ca-

da ano, no mês de aniversário do 

contrato. 

     A resolução determina que o-

peradora ou administradora de 

benefícios deverão informar as 

principais características do pla-

no a que o contratante está se 

vinculando. 

     As novas regras também tor-

nam mais difícil a rescisão unila-

teral pela operadora. O contrato 

só poderá ser rescindido sem mo-

tivo após uma notificação prévia 

de 60 dias e somente depois um 

ano de vigência do contrato. 

     A operadora poderá rescindir o 

contrato se não atender os requi-

sitos. N G1 

Fenatest 

disponibiliza 

listagem de TSTs 

habilitados 

     Norminha 

     CONSIDERANDO o controle 

social e transparência e base Le-

gal, a Fenatest (Federação Nacio-

nal dos Técnicos de Segurança do 

Trabalho) caminha mais um pas-

so disponibilizando no site, a lis-

tagem de todos os profissionais 

Técnicos de Segurança do Traba-

lho habilitados junto ao Ministé-

rio do Trabalho e cadastrados na 

base de dados desta federação, 

com nossos desejos do uso res-

ponsável em consultas e atuali-

zações, o acesso através do link a-

baixo. 

     Armando Henrique 

     Presidente – FENATEST 

     www.fenatest.org.br  

     Link da listagem: 

http://www.fenatest.org.br/lista-

profissionais.php N 
 

 

 

Araçatuba terá o I Congresso VN de Conhecimentos 

 

NHO 06 - 

Avaliação da 

exposição 

ocupacional ao 

calor 

     A NHO 06 -2ª Edição (2017) - 

estabelece critérios e procedi-

mentos para a avaliação da expo-

sição ocupacional ao calor. A 

Norma introduz: níveis de ação 

para trabalhadores aclimatizados, 

limite de exposição valor teto, 

correções no índice de bulbo ú-

mido termômetro de globo (IBU 

TG) médio em função do tipo de 

vestimenta utilizada, abordagem 

sobre avaliações a céu aberto, cri-

tério de julgamento e tomada de 

decisão em função das condições 

de exposição encontradas e apre-

senta considerações gerais sobre 

medidas preventivas e corretivas. 

     CLIQUE AQUI e faça o Down-

load da NHO 06. N 

Pará abordará em fevereiro Canpat e palestra 

sobre logística 
 

 
 
 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi 

      Norminha 

     TEM início hoje, 1 de fevereiro 

o "Seminário Regional Edificar o 

Brasil" que integra a Campanha 

Nacional de Prevenção de Aci-

dentes na Indústria da Construção 

- Canpat Construção 2017/2018 - 

em Belém, no Pará. 

     O evento é realizado pelo Sin-

dicato da Indústria da Construção 

do Pará (Sinduscon-PA), a Câ-

mara Brasileira da Indústria da 

Construção (CBIC), por meio da 

sua Comissão de Política de Re-

lações Trabalhistas (CPRT), o 

Serviço Social da Indústria (Sesi-

DN) e o Ministério do Trabalho. 

     A Fundacentro estará presente 

no evento. Na programação have- 
rá palestra a ser apresentada por 

representante da Superintendên-

cia Regional do Trabalho do Pará, 

além de temas voltados para a re-

forma trabalhista no painel “rela- 

 

ções do trabalho”. 

     O evento é indicado para em-

presários, profissionais das áreas 

de RH e Saúde e Segurança no 

Trabalho. 

     A Canpat acontece das 8h30 às 

16h, na Federação das Indústrias 

do estado do Pará (Fiepa), situada 

à Travessa Quintino Bocaiuva, 15 

88, no auditório Albano Franco, 

em Nazaré, Belém/PA. Inscrições. 

     No dia 7 de fevereiro, das 14h 

às 16h, a Fundacentro promove a 

palestra “Segurança do trabalho 

aplicada à logística de materiais”. 

A palestra faz parte do ciclo de pa-

lestras em “Atualização em segu-

rança e saúde do trabalhador – 

2018”. 

     O palestrante convidado será o 
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“Safety Now” 

oferece serviços 

específicos para 

empresas de 

assessorias 
 

 

A partir dessa edição a “Safety Now” 

passa a ser parceira na sustentabilidade 

de Norminha e coloca seus serviços a 

disposição de profissionais e empresas. 
 

     Norminha 

     A “Safety Now” é altamente es-

pecializada no atendimento a em-

presas de Consultoria em SST na 

realização de análises quantitati-

vas de agentes físicos tais como 

Dosimetrias de Ruído com equi-

pamentos digitais Class II - IEC 

61252:2002, Calor (IBUTG), Vi-

bração Ocupacional VCI e VMB, 

Luminosidade e agentes quími-

cos tais como Poeiras Respiráveis 

e Inaláveis, Sílica Livre Cristalina, 

Particulados Totais,  Fumos Me-

tálicos e Asfálticos, Ácidos, Sol-

ventes e Vapores Orgânicos, De-

fensivos e Insumos Agrícolas. Re-

alizamos o Monitoramento do 

Benzeno e Monoxido / Dioxido de 

Carbono. Atendemos em todo 

território nacional. 

     Empresas interessadas em de-

senvolver um trabalho eficaz, 

contando com profissionalismo 

de excelentes resultados, fale com 

a Safety Now pelos telefones (18) 

3217-2665 / 99771-2534 ou: 

peritowilliam@hotmail.com 

safetynowprudente@hotmail.com 

N 

     Norminha 

     A VN Consultores Associados 

estará promovendo, de forma ino-

vadora, o I Congresso de Conhe-

cimentos, que conta com a abor-

dagem de vários temas de inte-

resse da área econômica (produti-

vidade, lucratividade, empreende-

dorismo, sobrevivência das em-

presas), segurança do trabalho, e 

espaço para a arte, com apoio da 

Norminha. 

     Os interessados devem se ins-

crever no evento de seu interesse, 

podendo participar em um ou 

mais eventos (E01, E02, E03, E04, 

E05), conforme quadro em expo-

sição na página 02 dessa edição. 

     Inicialmente, no Evento E01 - 

In_Foco - teremos um espaço re-

servado aos amantes de fotogra-

fia, onde os mesmos poderão tro-

car experiências e tirar fotos de al-

guns modelos voluntários e uns 

dos outros, em um momento des-

contraído de interação, com mui-

tos sorrisos e arte, cada um deve 

levar sua câmera. Haverá um tripé 

disponível e um projetor de ví-

deos. Tire suas dúvidas com Nina 

Rosa, visitando sua rede social 

https://www.facebook.com/ninafo

to e encaminhando mensagens. 

     Já na questão da prevenção de 

acidentes o Congresso contará 

com treinamentos para os que ne-

cessitam de reciclagem de NR-10 

– Segurança em serviços de ele-

tricidade e NR-12 – segurança 

com máquinas. Os profissionais 

que estarão ministrando e os res-

ponsáveis pelos treinamentos são 

qualificados e legalmente habili- 
tados, o que possibilita a emissão 

    

de certificados válidos, com res-

ponsabilidade técnica de Enge-

nheiro de Segurança. 

     Considerando o prazo com 

vencimento iminente para transi-

ção da ISO 9001- versão 2015, o 

Congresso disponibilizará um 

treinamento, trazendo uma opor-

tunidade única em nossa região 

para conhecimento ou aprimora-

mento aos gestores da qualidade, 

auditores, estudantes, técnicos de 

segurança do trabalho, engenhei-

ros, administradores, professores 

e demais profissionais envolvi-

dos. Este assunto terá como faci-

litador o Lead Assessor Vilmar 

Mendes Santana – que possui 

formação Técnica de Segurança 

do Trabalho; Professor; Econo-

mista com Pós-graduação em Ad-

ministração Financeira; no segun-

do semestre de 2.017 concluiu 

sua Pós-graduação em Gerencia-

mento de Projetos – Práticas PM 

BOK; é diretor da VN Consultores. 

Santana esclarece que há implica-

ções econômicas benéficas para 

as empresas implantarem e im-

plementarem a ISO 9001, pois 

elas usufruirão de padrões reco-

nhecidamente seguros que serão 

diferenciais na sobrevivência e no 

sucesso da empresa (assuntos re-

levantes para micro, pequenas, 

médias e grandes empresas, mes-

mo sem certificação). 

     Para Santana, o sucesso para 

implantação e implementação da 

ISO 9001 depende de quatro eta-

pas básicas – a interpretação, a a-

plicação, a auditoria e a gestão de 

PA’s – Planos de Ação. Ele diz que 

em 12 horas, de forma sucinta e  

 

objetiva - “direto ao assunto” – 

será apresentada uma nova visão 

de gestão frente aos novos requi-

sitos, quando serão propostas a 

utilização do MAEG – Método de 

Análise Estatística de Gestão (mé-

todo com planilha Excel desen-

volvido pela VN) e a utilização do 

Guia de Conhecimento em Geren-

ciamento de Projetos – Guia PM 

BOK (publicação de padrões e di-

retrizes  do  Project  Management 

Institute – PMI). 

     Ainda, no treinamento de ISO 

9001 o participante contará com 

esclarecimentos básicos sobre 

estas aplicações do MAEG e do 

Guia PMBOK, de forma a obter di-

ferencial na Gestão da Qualidade -  

ISO 9001. 

     Considerando a nova realidade 

econômica na área de Negócios & 

Empregos, o Congresso abrange-

rá conhecimentos na área de em-

preendedorismo. O participante 

conhecerá dois cases de jovens 

que não tiveram medo de empre-

ender – serão relatadas dificulda-

des, sucessos, ações e expecta-

tivas, com análise de um Econo-

mista. Para este evento já foi con-

vidado o jovem empreendedor 

Luís Henrique O. Santana (LHS - 

https://www.facebook.com/lhspro

jetoseletronicos/). Em seguida – 

no mesmo evento – os interessa-

dos contarão com uma apresen-

tação por ele, sobre como obter 

lucratividade com projetos eletrô-

nicos.  

     Saiba como fazer sua inscrição 

no quadro exposto na página 02. 

     Será emitido certificado aos 

participantes do evento. N 

engenheiro Eletrônico e especia-

lista em Engenharia de Segurança 

do Trabalho, Edivaldo Afonso 

Corrêa Padilha. 

     Serão oferecidas 100 vagas. 

     A palestra será realizada das 

14h às 16h no auditório da Fun-

dacentro  em Belém,  localizado  à 

rua Bernal do Couto, 

     As inscrições poderão ser rea-

lizadas pelos e-mails: 

tecnico.cepa@fundacentro.gov.br 

eventos.cepa@fundacentro.gov.br 

     Informações pelo telefone: 

     (91) 3222-1973. 

     Para participar, a coordenação 

da palestra solicita a doação de 01 

pacote de biscoito (doce ou 

salgado) a ser entregue no dia do 

evento. N 
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http://www.norminha.net.br/Normas/normas.asp
http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
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Que trabalhadores têm direito à estabilidade? 
      Norminha 

     AINDA que a reforma traba-

lhista não tenha alterado os pon-

tos referentes à estabilidade na le-

gislação, muitos trabalhadores 

têm dúvidas sobre a questão. 

Tanto a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) quanto a Consti-

tuição Federal (CF) e leis ordiná-

rias elencam uma série de hipó-

teses de estabilidade provisória 

aos trabalhadores do setor priva-

do – período em que o trabalha-

dor não pode ser dispensado de 

forma arbitrária, somente por jus-

ta causa ou motivos de força ma-

ior. Você conhece todas elas? 

     Pensando nisso, o Justiça ela-

borou uma lista com todas as si-

tuações que garantem estabilida-

de aos funcionários do setor pri-

vado. Lembrando que o empre-

gado que for demitido injusta-

mente contempla o direito de ser 

reintegrado à empresa, com o res-

tabelecimento de todas as garan-

tias (salário, 13º, benefícios, etc) 

anteriores à dispensa.  

     1. Gestante  

     Talvez a mais conhecida seja a 

estabilidade da funcionária ges-

tante. A garantia está prevista no 

artigo 10, inciso II, alínea “b” do 

Ato das Disposições Constituci-

onais Transitórias (ACDT) da CF 

de 1988. Pelo dispositivo, fica ve-

dada a dispensa arbitrária ou sem 

justa causa da funcionária desde 

a confirmação da gravidez até cin-

co meses após o parto. 

     O Tribunal Superior do Traba-

lho (TST) também tem súmula, a 

244, editada sobre o tema. A Cor-

te firmou entendimento de que a 

estabilidade vale, inclusive, nos 

casos de contrato firmado por 

tempo determinado. Ainda, caso o 

empregador realize a dispensa da 

funcionária sob a alegação de que 

desconhecia a condição de gravi-

dez, de qualquer forma ele deverá 

reintegrá-la ou pagar indenização 

equivalente ao período da estabi-

lidade provisória à empregada. 

      2. Cipeiro  

     Outro trabalhador que tem es-

tabilidade provisória garantida 

pelo ADCT da CF 88 é o eleito pa-

ra cargo de direção de comissão 

interna de prevenção de aciden-

tes, conhecida popularmente co- 
mo Cipa. A estabilidade, que vale 

também para os membros su-

plentes da comissão, é contada a 

partir do registro da candidatura 

 

 

do que atua como dirigente sin-

dical, do momento do registro de 

sua candidatura a cargo de dire-

ção ou representação de sindicato 

até um ano após o fim do man-

dato, se eleito, também tem direi-

to à estabilidade. 

     O empregado, contudo, que fi-

zer o registro da candidatura du-

rante a vigência do aviso prévio 

não tem esse direito. 

     A estabilidade – prevista no 

parágrafo 3° do artigo 543 da CLT 

e no artigo 8º da CF – é garantida 

a sete dirigentes sindicais e igual 

número de suplentes, de acordo 

com o TST, não se estendendo 

aos membros do conselho fiscal. 

A corte também prevê, na súmula 

369, que “havendo extinção da 

atividade empresarial no âmbito 

da base territorial do sindicato, 

não há razão para subsistir a esta-

bilidade”. 
 

 
 

     5. Dirigente de cooperativa de 

empregados  

     Empregados eleitos diretores 

de sociedades cooperativas por e-

les criadas têm as mesmas garan-

tias asseguradas aos dirigentes 

sindicais, ou seja, estabilidade 

provisória que vai do momento do 

registro da candidatura até um 

ano depois do término do man-

dato. É o que prevê a Lei 5.764/ 

1971, que institui o regime jurídi-

co desse tipo de organização.  

     Essa estabilidade, porém, só 

contempla os dirigentes de co-

operativa de empregados, e não 

os dirigentes de cooperativa de 

trabalho. N 

 

Porque reciclar o plástico? 

Como a fauna é prejudicada pela produção de plástico 

 

Mancha do Pacífico, com uma es-

timativa de 150 milhões de tone-

ladas de plásticos, é uma sopa de 

água e poluição com, em média, 

10 metros de profundidade. 

     - Temos que nos preocupar 

com o que a gente vê e o que a 

gente não vê. Em algumas partes 

do oceano, quando se passa uma 

rede de plâncton (rede muito fina), 

capturamos mais partículas plás-

ticas, fibras, do que organismos. 

O plástico some de nossa vista, 

mas é só pôr num microscópio 

para vermos que ele está lá - diz 

Turra. 

 

     A primeira vítima de toda essa 

poluição é a fauna marinha, já que 

durante os milhões de anos em 

que estes animais evoluíram eles 

podiam considerar praticamente 

tudo que caía na água como ali-

mento. De acordo com relatório 

da ONG internacional Greenpea-

ce, ao menos 267 espécies, entre 

tartarugas, mamíferos, pássaros 

marinhos e peixes, consomem re-

síduos plásticos ou os levam a 

seus filhotes julgando tratar-se de 

comida. Já a ONU calcula que 

mais de um milhão de pássaros e 

100 mil mamíferos e tartarugas 

marinhas morrem por ano por co-

merem ou ficarem presos em res-

tos de plásticos. Só no remoto A-

tol de Midway, próximo ao Havaí, 

o lixo que vai dar nas suas praias 

provoca a morte de metade dos 

500 mil filhotes de albatrozes que 

nascem anualmente no local. Já 

no Brasil, levantamento recente de 

Fernanda Imperatrice Colabuono, 

Satie Taniguchi, Rosalinda Car-

mela Montone, também do Insti-

tuto Oceanográfico da USP, en-

controu plástico no sistema di-

gestivo de 28% dos pássaros ma-

rinhos recolhidos já mortos ou 

feridos no litoral do Rio Grande do 

Sul. 

     - O consumo de plástico pelos 

animais faz com que grande parte 

acabe morrendo, tanto por ação 

mecânica, como engasgamento, 

quanto por uma sensação falsa de 

saciedade. Eles param de comer 

porque estão com o estômago 

cheio, mas é de lixo - conta o bi-

ólogo da USP. - Em toda praia que 

eu fui nos últimos quatro anos, e 

foram muitas, eu vi pellets. É um 

problema ambiental que ocorre de 

forma disseminada do Sul ao Nor-

deste do Brasil. Até em locais co-

mo Fernando de Noronha eles es-

tão presentes - acrescenta. 

do empregado até um ano após o 

fim do mandato.  

     Vale ressaltar que a estabilida-

de só é garantida aos integrantes 

eleitos pelos outros empregados, 

não se estendendo àqueles que 

foram indicados pela empresa.  
 

 
 

     3. Trabalhador acidentado 

     A Lei 8.213/1991, que rege a 

Previdência Social, diz, em seu 

artigo 18, que o segurado que so-

freu acidente de trabalho tem ga-

rantia à manutenção de seu con-

trato de trabalho na empresa pelo 

prazo mínimo de 12 meses, con-

tados após a cessação do auxílio-

doença acidentário – ou seja, da 

alta médica –, independentemen-

te de receber também o auxílio-a-

cidente. 

     Durante o período em que o 

trabalhador se encontrar afastado, 

recebendo o benefício da Previ-

dência, considera-se que o con-

trato de trabalho está suspenso e 

nele não podem ser feitas altera-

ções.  

     O auxílio-doença previdenciá-

rio, somente, não garante a esta-

bilidade, podendo o funcionário 

ser demitido assim que retornar 

ao serviço. A diferença entre os 

dois tipos de auxílio, basica-

mente, é que o auxílio-doença a-

cidentário é pago quando o em-

pregado sofre acidente durante o 

trabalho ou contrai doença advin-

da das condições de trabalho. 

     4. Dirigente sindical  

     A não ser que cometa falta gra- 
ve em serviço, apurada por meio 

de inquérito judicial, o emprega- 

 

De gestantes a membros da Cipa, legislação prevê uma série de 

hipóteses que garantam estabilidade provisória a empregados 

(Parte 2 de 3) 

     DURANTE séculos, o homem 

acreditou que, com sua vastidão, 

os imensos oceanos do planeta 

seriam capazes de assimilar e di-

luir o que quer que se jogasse ne-

les. A realidade, no entanto, mos-

trou-se bem diferente. Em 1997, 

após participar de uma regata, o 

americano Charles Moore e sua 

tripulação voltavam de catamarã 

do Havaí para o sul da Califórnia 

quando o capitão decidiu alterar o 

curso e experimentar uma nova 

rota, um pouco mais ao norte, 

passando pela borda do chamado 

Giro Subtropical do Pacífico Nor-

te, uma grande área do oceano 

que, apesar das águas calmas, 

normalmente era evitada pelos 

marinheiros. 

     Os anos de experiência no 

mar, porém, não prepararam Mo-

ore para o que ele encontrou lá: 

pedaços de redes, sacolas, garra-

fas e tampas; brinquedos, escovas 

de dentes, tênis e isqueiros. De 

embalagens de óleo e produtos de 

limpeza a cones de sinalização em 

estradas, Moore viu boiando pra-

ticamente todo objeto possível de 

ser feito com plástico. De volta 

para casa e chocado com a ima-

gem de tanta sujeira em um lugar 

tão isolado, ele abandonou seu 

negócio de reforma de móveis 

para criar a Fundação de Pesquisa 

Marinha Algalita (AMRF, na sigla 

em inglês) e estudar o que batizou 

e passou a ser conhecida como a 

"Grande Mancha de Lixo do Pa-

cífico". 

     Não existem estatísticas preci-

sas sobre a poluição oceânica, 

mas os cálculos são de que passa 

de 600 milhões de toneladas a 

quantidade de plástico nos ocea-

nos. Segundo o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambi-

ente (Pnuma), o plástico repre-

senta 70% de todos os detritos 

en--contrados no mar, com 46 mil 

pedaços flutuando a cada 2,58 

quilômetros quadrados de ocea-

no. Além disso, estima-se que 

chegam nos oceanos aproxima-

damente 10% de toda a produção 

anual de plásticos, a maior parte 

(80% a 90%) carregada pelas 

chuvas e rios de fontes em terra, 

como aterros sanitários e o des-

carte direto em mananciais e no 

litoral. 

     Um dos grandes obstáculos 

para chamar a atenção para o pro-

blema, porém, é que grande parte 

desta sujeira não é facilmente vi-

sível. Isso porque, embora a mai-

oria dos plásticos não seja biode-

gradável, a ação do Sol e da água 

faz boa parte dele se fragmentar 

relativamente rápido, sumindo da 

vista  humana. A própria  Grande 

     Mas os problemas gerados 

pelo plástico nos oceanos não fi-

cam por aí. Por repelirem a água, 

as resinas acabam atraindo diver-

sos outros tipos de poluentes hi-

drofóbicos, principalmente com-

postos orgânicos venenosos co-

mo pesticidas (DDT) e bifenilos 

policlorados (PCBs), funcionan-

do como verdadeiras esponjas de 

sujeira. Estas substâncias - além 

do próprio plástico, tratado com 

aditivos tóxicos como bisfenol A, 

que podem causar câncer e infer-

tilidade - vão se acumulando ao 

longo da cadeia alimentar e che-

gam aos seres humanos. Um zo-

oplâncton, por exemplo, pode 

consumir um pedaço microscópi-

co de plástico cheio destes polu-

entes. Depois, este zooplâncton é 

comido por um organismo maior, 

que por sua vez alimenta um pe-

queno peixe, comido por outros 

de tamanhos crescentes até che-

gar no atum, um dos maiores pre-

dadores dos oceanos. Por fim, 

este atum, carregado de produtos 

tóxicos, é pescado e servido em 

um restaurante japonês qualquer. 

- Assim, o ser humano também a-

caba sendo indiretamente afetado 

- comenta Turra. 

     E, quanto menor é este pedaço 

de plástico no mar, maior é sua 

capacidade de agregar outros po-

luentes, lembra Juliana, da UFPE. 

     - Quanto mais fragmentado o 

plástico, maior é sua relação su-

perfície/volume, o que faz com 

que ele possa carregar uma maior 

quantidade destas substâncias. E 

uma infinidade de animais está 

consumindo estes restos - diz ela. 

Redução do consumo e recicla-

gem são caminho. 

     Na próxima semana veremos 

como podemos colaborar para re-

duzir os problemas ambientais 

relacionados com a produção de 

plástico. N 

Fonte: Adaptado de www.oglobo.com.br  

 

Uma ótima semana a todos e até 

a próxima! 

Patrícia Milla Gouvêa Dantas 

 

3 X de R$400,00 foi 

prorrogado para até 

dia 05 de fevereiro! 

Curso confirmado!!! 

http://www.norminha.net.br/
http://www.oglobo.com.br/
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CNS integra Comissão Executiva 

do XXII CONPAT 

O assessor de Segurança e Saúde no Trabalho da CNS, Clovis Veloso 

de Queiroz Neto, representa a entidade. 
 

 

Representando a CNS está o assessor de Segurança no Trabalho da 

entidade, Clovis Veloso de Queiroz Neto. 

     Norminha 

     A Confederação Nacional de 

Saúde passou a integrar a Co-

missão Executiva do XXII Con-

gresso Nacional de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho – CON 

PAT, juntamente com a Confede-

ração Nacional da Indústria (CNI). 

Também fazem parte da Comis-

são Executiva, a presidência e a 

diretoria técnica da Fundacentro. 

A Comissão está composta por 

oito representantes do governo, 

dois representantes dos emprega-

dores (Confederações Empresari-

ais) e dois representantes dos tra-

balhadores (Centrais Sindicais), 

indicados pelas instituições que a 

compõem. Representando a CNS 

está o assessor de Segurança e 

Saúde no Trabalho da entidade, 

Clovis Veloso de Queiroz Neto. 

     Coordenado pela Fundacen-

tro, o objetivo do Congresso é o 

de envolver os setores da ciência 

e capacitação, com temas que tra-

tam sobre desafios contemporâ-

neos do mundo do trabalho, pro-

movendo o intercâmbio de expe-

riências e informações técnico ci-

entíficas no âmbito da prevenção 

de acidentes entre empregadores, 

trabalhadores e governo. As con-

clusões e recomendações do e-

vento servirão de base para dar 

continuidade e aprimorar a im-

portância da Prevenção de Aci-

dentes de Trabalho. 
 

 
 

     Uma das atuações da CNS, co-

mo integrante da Comissão Exe-

cutiva, está a elaboração do pla-

nejamento geral do evento; a in-

dicação de membros efetivos e 

suplentes da Comissão Técnica; a 

indicação dos coordenadores de 

mesa, relatores, conferencistas, 

debatedores, comissão técnica e a 

coordenação geral; assim como a 

sugestão do tema central do e- 
vento,  entre outras. “A realização 

do Congresso Nacional de Pre-

venção de Acidentes do Trabalho 

em 2019 será o maior evento des-

sa temática a ser realizado no pró-

ximo ano. “A participação da CNS 

na Comissão Executiva, que tem 

dentre os seus objetivos a defi-

nição das diretrizes da organiza-

ção do evento, além de ser um 

grande prestígio para o nosso 

segmento, reforça o compromis-

so da CNS de promover infor-

mações que visem disseminar 

boas práticas na busca de am-

bientes seguros e saudáveis nos 

estabelecimentos de saúde”, des-

taca o assessor da CNS, Clovis 

Veloso de Queiroz Neto. 

     A primeira reunião com a par-

ticipação da CNS está marcada 

para o dia 5 de fevereiro, na sede 

da Fundacentro, em São Paulo. 

Participarão do encontro, repre-

sentantes do Ministério da Saúde, 

do Ministério do Trabalho e da 

Fundacentro, pelo governo, além 

dos representantes indicados pe-

las Centrais Sindicais e das Con-

federações Empresariais. 

     A data do XXII CONPAT está 

definida para o mês de abril de 

2019, por ser o mês de celebração 

do Dia Mundial da Segurança e 

Saúde no Trabalho, que é promo-

vido anualmente pela Organiza-

ção Internacional do Trabalho 

(OIT). 

     Sobre o evento 

     Criado na década de 60, em 

um período em que o Brasil era 

recorde de acidentes do trabalho, 

o CONPAT se consagrou como 

um evento de grande relevância 

social e política, envolvendo au-

toridades, empresários e traba-

lhadores em busca de um bem 

comum: a prevenção no ambiente 

de trabalho. N 

 

 

 

 

Que tiro foi esse? Funcionários de hospital de 

Salvador são demitidos após vídeo 
 

 

 

 

pela empresa.  “São os emprega-

dos que personificam a imagem 

da instituição e, por isso, devem 

conhecer os seus valores. Atos de 

improbidade, comportamento se-

xual inadequado no trabalho, em-

briaguez, condenação criminal, o-

fensa física ou verbal, descum-

primento de ordens, abandono de 

serviço são só alguns casos que 

justificam a demissão por justa 

causa”. 

     Os demitidos por justa causa 

deixam de receber o aviso-prévio, 

o 13º salário proporcional e a in-

denização de 40% sobre o saldo 

do Fundo de Garantia (FGTS). A-

lém disso, o empregado dispen-

sado não terá direito de sacar o 

depósito do FGTS nem receber o 

seguro desemprego. 

     Por outro lado, as empresas 

devem analisar bem caso a caso 

para não cometer injustiças. “Pri-

meiro, a gestão deve verificar se a 

conduta está prevista como falta 

grave na CLT. Depois, analisar se 

o ato praticado foi grave o sufi-

ciente para justificar a rescisão. 

Também é importante que o em-

pregador não diferencie seus em-

pregados que praticaram atos se-

melhantes com punições distin-

tas”, alerta Ambiel. 

     Se entender que não praticou a 

falta grave apontada pela empresa 

na demissão, o trabalhador pode 

recorrer à decisão na Justiça e so-

licitar a reversão da penalidade. 

“Caso o empregador não compro-

ve a gravidade que justifique a 

dispensa, além de receber as ver-

bas rescisórias devidas na resci-

são normal, o empregado ainda 

poderá requerer indenização por 

danos morais”, completa. 

N 

Correio 24 horas 

 

 

Motorista morre 

em acidente de 

trabalho em 

Guaçuí (ES) 

Ele trabalhava no corte de 

madeira quando seu caminhão 

se movimentou e o atropelou 

Foto: Reprodução/TV Gazeta 

 

Vítima morreu logo após dar 

entrada na Santa Casa de 

Misericórdia de Guaçuí 

     Norminha 

     UM homem de 45 anos morreu 

enquanto ajudava no corte e car-

regamento de toras de eucalipto 

na zona rural de Guaçuí, na Região 

do Caparaó, na noite de sexta-fei-

ra (26/01). Segundo a polícia, Nil-

son de Oliveira, de 45 anos, teve 

as pernas esmagadas pelo cami-

nhão. Ele foi socorrido com vida, 

mas não resistiu aos ferimentos. 
 

 
 

     O acidente aconteceu na Rodo-

via BR 484, zona rural do muni-

cípio, por volta das 21h40. De a-

cordo com os militares, a vítima 

trabalhava com o corte de madeira 

quando o caminhão, um Ford Car-

go, se moveu e a atropelou. 

     O Corpo de Bombeiros socor-

reu a vítima ainda com sinais vi-

tais, mas morreu logo após dar 

entrada na Santa Casa de Miseri-

córdia de Guaçuí. N 
Gazeta On Line 

 

Obs: Evitamos inserir nas edições de 

Norminha, notícias sobre acidentes de 

trabalho, mas às vezes se torna 

necessário como alerta. 

 

     Norminha 

     DOIS funcionários do Hospital 

Santa Izabel foram demitidos de-

pois de gravarem um vídeo em 

que aparecem dançando a música 

"Que tiro foi esse?", de Jojo Tody-

nho. Segundo a Santa Casa da 

Bahia, gestora da unidade, a gra-

vação "vai de encontro a um dos 

pilares da existência" do hospital, 

que é o "atendimento de excelên-

cia ao paciente". A informação foi 

confirmada na terça-feira (30). 

     O vídeo mostra dois homens 

fardados, usando uma cadeira de 

rodas da instituição, dentro do 

hospital. Como de praxe em si-

mulações do tipo que tomaram 

conta da web, os funcionários si-

mulam que foram atingidos por 

um tiro e se jogam no chão. De-

pois, levantam e dançam anima-

damente. As imagens acabaram 

se espalhando nas redes sociais. 

     Em nota, a Santa Casa diz que 

os funcionários estavam em horá-

rio de trabalho, gravaram o vídeo 

sem autorização expressa da ins-

tituição e deixaram os pacientes 

esperando por seus serviços en-

quanto faziam a cena de humor. A 

Santa Casa afirma que o proce-

dimento de demissão aconteceu 

dentro das normas legais, respei-

tando todos os direitos dos envol-

vidos. 
 

 
 

     A instituição não divulgou o 

nome ou função dos funcionários 

demitidos. A unidade é particular, 

mas também faz atendimentos pe-

lo SUS. 

Brincadeiras que terminam com 

demissão 

     Recentemente, um outro caso 

no Brasil chamou atenção porque 

uma brincadeira popular nas re-

des sociais invadiu o ambiente de 

trabalho e terminou em demis-

são. O momento era mais descon- 

 

traído - festa de fim de ano da su-

bsidiária brasileira da multinacio-

nal Salesforce, em dezembro. 

Três pessoas acabaram demitidas 

por conta da repercussão ruim de 

uma fantasia polêmica. Um funci-

onário foi para a festa, que tinha 

uma competição de fantasias, 

vestido de "negão do WhatsApp". 

A imagem acabou chegando à 

matriz da empresa nos EUA e de-

sagradou. 
 

 
 

     O funcionário que foi de "ne-

gão do WhatsApp" usou camisa 

azul, colocou uma toalha no om-

bro, chapeu e improvisou uma 

prótese que fazia as vezes do pê-

nis do personagem. Ele ficou em 

quarto lugar no concurso. Além 

dele, o chefe imediato e o próprio 

CEO da empresa foram demitidos 

após o episódio. 

     Outros dois funcionários tam-

bém desagradaram com suas fan-

tasias. Eles foram vestidos como 

personagens principais do filme 

"As Branquelas" - em que dois 

policiais negros se travestem de 

patricinhas brancas. Os dois fo-

ram suspensos pela empresa. 

     Justa causa 

     Na época da fantasia do 'ne-

gão do zap', doutor em Direito do 

Trabalho e sócio da Ambiel, Man 

ssur, Belfiore & Malta Advoga-

dos, Carlos Eduardo Ambiel, ex-

plicou que, exagero ou não, a lei 

prevê que o empregador tem o di-

reito de dispensar um colabora-

dor que apresente comportamen-

to considerado inadequado pela 

 

 

Fardados, eles gravaram cena no Hospital Santa Izabel sem autorização 

http://www.norminha.net.br/
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/que-tiro-foi-esse-funcionarios-de-hospital-de-salvador-sao-demitidos-apos-video/
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/sul/2018/01/motorista-morre-em-acidente-de-trabalho-em-guacui-1014116745.html
http://www.topsegconsultoria.com.br/
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Comprovação de 

vida: 

Garanta que o 

pagamento do 

seu benefício 

não será 

interrompido 

     Norminha 

     SEGURADOS têm até o dia 28 

de fevereiro para assegurar que 

seu benefício continuará regular, 

através da prova de vida, que po-

de ser realizada na agência ban-

cária do segurado, bastando ape-

nas a apresentação de documento 

de identificação com foto. 

     Para os segurados que resi-

dem no exterior ou àqueles que 

por qualquer outro motivo não 

possam comparecer à agência do 

INSS ou ao seu Banco, é possível 

que a comprovação de vida seja 

feita por meio de um procurador 

cadastrado no INSS ou por meio 

de documento de prova de vida 

emitido por consulado (no caso 

de estrangeiros). 

     Acesse o site: 

previdencia.gov.br e saiba mais. 

N 

Em Presidente Prudente (SP), Unoeste oferece 

treinamento em ergonomia para colaboradores 
 

Com início no dia 15 de janeiro, iniciativa encerrou-se na manhã do dia 26 de janeiro de 2018; 

quase 300 funcionários participaram 

 

Participantes foram divididos em 10 turmas entre os campi I e II 

INSS deve indenizar aposentado que 

teve descontos em seu benefício 

referentes à Pensão de Pessoa 

Homônima 
 

 

judicial, mas não conseguiu. Afir-

mou que o ocorrido abalou a con-

fiança depositada por sua família 

e o fato dele supostamente ter um 

filho fora do casamento alterou a 

harmonia das relações. 

     No primeiro grau, o juiz federal 

entendeu como devida a indeni-

zação por danos morais. Assim, o 

INSS recorreu argumentando que 

o desconto realizado no benefício 

do autor decorreu de ordem enca-

minhada pelo Juizado da Infância 

e Juventude e que não houve a 

comprovação dos danos sofridos. 

     No Tribunal, a desembarga-

dora federal Mônica Nobre, rela-

tora do processo, seguiu a juris-

prudência do TRF3 e concedeu os 

danos morais, com o entendi-

mento de que houve negligência 

por parte do INSS “ao não conferir 

os elementos que individualizam 

o segurado, como por exemplo, o 

seu CPF, que foi a peça-chave 

para a correção do erro”. 

     Ela reafirmou que a indeni-

zação possui caráter dúplice, tan-

to punitivo do agente quanto com-

pensatório em relação à vítima. 

Não deve ser fonte de enriqueci-

mento, nem por outro lado, ser 

inexpressiva. “No caso, é perfeita-

mente presumível a repercussão 

negativa que a suposta paternida-

de causou no seu matrimônio e no 

seio de sua família e da comuni-

dade”, ressaltou a magistrada. N 

Assessoria de Comunicação do TRF3 

 

 

     Norminha 

     O DESENVOLVIMENTO da in-

tegração perfeita entre as condi-

ções de trabalho, as capacidades, 

limitações físicas e psicológicas 

do trabalhador, além da eficiência 

do sistema produtivo é assunto 

sério para a Unoeste. Na manhã 

do dia 26 de janeiro, em uma sala 

do bloco B, no campus I, a 10ª 

turma de colaboradores partici-

pou de treinamento voltado à Er-

gonomia - Norma Regulamenta-

dora 17 no ambiente de trabalho. 

A iniciativa iniciou-se em 15 de 

jáneiro e contou com a participa-

ção de 295 funcionários divididos 

em dez turmas. 

     Vigilantes, porteiros, funcio-

nários do Hotel Escola, do Patri-

mônio, setor de Eventos, Restau-

rante, Ensino a Distância (EAD), 

das secretárias, centro de cópias, 

auxiliares da docência, laborató-

rios e até da Clínica de Odonto-

logia tiveram a oportunidade de 

olhar a própria rotina com outros 

olhos. Uma visão mais atenta para 

melhorar a qualidade de vida, 

saúde e bem-estar no ambiente 

que ficam grande parte do dia. 

Foto: Gustavo Justino 

 

Fisioterapeuta do Trabalho e 

Ergonomista do Sesmt, Elenice 

Furine, durante atividade no 

bloco B 

     Exemplos de má postura, e-

quipamentos não adequados ou 

mal ajustados servem como parâ-

metros de como evitar lesões e a-

fastamentos por doenças ocupa-

cionais relacionadas ao trabalho. 

Para dar essas orientações e falar 

sobre o assunto, Elenice Furine, 

Fisioterapeuta do Trabalho e Er-

gonomista do Serviço Especiali-

zado de Engenharia de Segurança 

e de Medicina do Trabalho (Ses 

mt) da Unoeste, brincou com os 

participantes: “não esperem sentir 

aquela dorzinha pra se lembrarem 

de mim”. 

     Depois da Elenice, foi a vez do 

Alan da Silva Santos, intérprete de 

libras  da universidade  falar com 

os colaboradores sobre dois as-

suntos: a orientação sobre libras 

com a abordagem para a pessoa 

surda e a importância do trabalho 

do Núcleo de Acessibilidade e In- 

 

 

 

 

clusão (NAI). “A Unoeste está em 

constante  evolução,  temos  piso 

 

tátil, placas de acessibilidade e a 

inclusão no geral que faz a dife-

rença. Hoje estamos orientando 

sobre práticas simples do dia a 

dia que melhoram ainda mais a 

comunicação e o relacionamento 

com pessoas que possuem algu-

ma deficiência”, ressalta Santos. 

N 
Notícia disponibilizada pela Assessoria 

de Imprensa da Unoeste 

São José do Rio Preto (SP) 

Coletivo de 

mulheres Rimas 

& Melodias faz 

show no Sesc 

nesta quinta, dia 

1º de fevereiro 

 

     Norminha 

     O COLETIVO Rimas & Melo-

dias, formado por sete mulheres 

que rimam e cantam, faz show no 

Sesc Rio Preto nesta quinta-feira, 

dia 1º, abrindo a programação do 

projeto Sonora de fevereiro. O 

grupo é formado por Alt Niss, 

Drik Barbosa, Karol de Souza, 

Stefanie, Ta ́ssia Reis, Tatiana Bis-

po e DJ Mayra Maldjian. 

     O grupo transita entre o rap, o 

rhythm & blues (r&b) e o neo 

soul, buscando desconstruir 

moldes e fortalecer a presença fe-

minina, sobretudo a negra, no hip 

hop, na música e na sociedade. O 

coletivo surgiu nos últimos me-

ses de 2015, quando a cantora 

Tatiana Bispo e a DJ Mayra Mal-

djian tiraram do papel a ideia de 

reunir “manas” (como elas se au-

todenominam) do rap e do r&b e 

neo soul para uma music ses-

sion. Juntaram-se a elas a canto-

ra Alt Niss, as cantoras e rappers 

Drik Barbosa e Tássia Reis, e as 

rappers Karol de Souza e Stefa-

nie. 

     O primeiro trabalho do Rimas 

& Melodias foi uma série de dez 

vídeos musicais. O primeiro ví-

deo, uma roda de cypher (encon-

tro de MCs apresentando rimas 

conjuntas, como nas rodas de 

freestyle, que podem ser de im-

proviso ou não) sobre ser mulher, 

viralizou na internet e a repercus-

são positiva resultou em convites 

para shows. 

     No segundo semestre de 

2017, o Rimas & Melodias entrou 

em nova fase com o lançamento 

da música inédita “Origens”, pri-

meiro single de seu disco ho-

mônimo de estreia. Com sete mú-

sicas, a obra foi gravada no Red 

Bull Studios e finalizada no Flap 

C4, em São Paulo, sob direção 

musical de DIA, produção musi-

cal de Grou e direção artística da 

Mayra Maldjian. 

     Segundo as artistas, “juntas, 

cantoras, MCs e DJs somam for-

ças no levante das mulheres no 

rap, que, apesar dos avanços, a-

inda é um movimento dominado 

por homens”. 

     A apresentação no Sesc está 

marcada para às 21h, na Come-

doria, com entrada gratuita. Não é 

necessária a retirada de ingressos 

antecipada. 

     Link de vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?

v=jBTUZC0j1ug  

N 
 

 

     Negligência por parte da autar-

quia caracterizou o dano moral, 

que tem caráter punitivo para o a-

gente e compensatório para a víti-

ma 

     A Quarta Turma do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região 

(TRF3) negou a apelação do Ins-

tituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) e manteve o pagamento de 

indenização por danos morais pe-

la autarquia a um beneficiário que 

sofreu descontos no pagamento 

de seu benefício referentes à pen-

são alimentícia de pessoa homô-

nima. 
 

 
 

     O INSS, atendendo determina-

ção judicial de processo de inves-

tigação de paternidade, debitou 

por três meses valores a título de 

pensão alimentícia do benefício 

da parte. Mas foi constatado que a 

ação referia-se a outra pessoa que 

possuía o mesmo nome. 

     O beneficiário ajuizou uma a-

ção solicitando indenização por 

danos morais, bem como a devo-

lução corrigida dos valores des-

contados. 

     Ele alegou que tentou obter 

informação do desconto junto ao 

INSS, solicitando cópia do ofício 

Curso de primeiros socorros envolveu acadêmicos 

 

Participaram 50 pessoas dos cursos de educação física, estética, 

medicina veterinária e enfermagem. 

 

     CURSO de primeiros socor-

ros, realizado de 23 a 26/01, com 

carga horária de 30 horas, organi-

zado pelos socorristas da Unoes-

te, oferecido para todos os acadê-

micos interessados. 

     O curso foi composto com a 

maior parte de sua carga horária 

de práticas e simulações de aten-

dimentos. Ao final os participan-

tes passaram por avaliação teori-

co-prática. 

 

 

 
 

Equipe de Socorristas da Unoeste 

N 
 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
http://www.unoeste.br/Noticias/2018/1/unoeste-oferece-treinamento-em-ergonomia-para-colaboradores
https://www.youtube.com/watch?v=jBTUZC0j1ug
https://www.youtube.com/watch?v=jBTUZC0j1ug
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Senac Bebedouro, destaca que 

“os jovens, apesar do grande a-

cesso às informações sobre DS 

Ts, precisam refletir ainda mais 

sobre a prevenção. O assunto nas 

escolas e nos ambientes família-

res também precisa ser melhor 

trabalhado”. Para muitos, o Car-

naval é um período de extrema li-

berdade e diversas comemora-

ções, mas o calor do momento 

não pode prejudicar a saúde. 

     “O uso de preservativos na re-

lação sexual é um dos principais 

meios de prevenção das doenças. 

Ter consciência das consequên-

cias dos próprios atos é um ex-

celente meio de se cuidar e evitar 

males”,  completa Fabiano.  Asso- 

nir políticas de curto e médio pra-

zo para prevenir futuros surtos. 

     Prioritariamente, faz-se neces-

sária a vacinação seletiva, imedia-

ta e abrangente das populações 

residentes ou que visitam as áreas 

onde estão ocorrendo casos de 

Febre Amarela. Isto somente será 

possível com um reforço da pro-

dução e da distribuição de vaci-

nas, bem como da rede de frio. A-

demais, deve-se considerar a im-

portância de ampliar o quantitati-

vo de recursos humanos treina-

dos para indicar com segurança 

(vacinação seletiva) e aplicar o 

imunógeno em cada posto de va-

cinação. A disponibilidade de va-

cinas e a capacidade atual de rea-

lizar rapidamente estas ações es-

tão aquém das necessidades das 

secretarias de saúde dos municí-

pios afetados. 

     É urgente que o Ministério da 

Saúde atualize a lista de todos os 

municípios considerados de risco 

à luz do novo momento, tanto pa-

ra planejar a ampliação e o forta-

lecimento destas medidas de va-

cinação para bloquear a ocorrên-

cia de casos e, consequente-

mente, impedir o avanço dos sur-

tos, como para orientar a popu-

lação que se desloca, por traba-

lho ou lazer, para estas locali-

dades. 

     Cabe também ao Ministério da 

Saúde tornar pública a disponibi-

lidade de vacinas e os planos de 

contingência para aumentar nos-

sa capacidade de produção, dis-

tribuição e aplicação de vacinas. 

     É imperativo que protocolos 

de atenção clínica aos casos sus-

peitos sejam prontamente dispo- 
nibilizados aos profissionais de 

saúde da rede do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e que sistemas de 

alerta  precoce  sejam  adotados 

 

ciado a alguns cuidados, o uso de 

preservativos impede o contágio e 

a disseminação de doenças como 

HPV, herpes genital, gonorreia, 

hepatite B e C e sífilis. 

     O docente do Senac ainda re-

força que “o Ministério da Saúde 

disponibiliza gratuitamente, nos 

postos de saúde, preservativos 

masculinos e femininos, além de 

vacinas contra Hepatite B e HPV 

(esta oferecida para meninos e 

meninas até 15 anos)”. Prevenção 

é a palavra-chave para manter a 

saúde em dia. “Também é impor-

tante entender que algumas doen-

ças podem não apresentar sinto-

mas, então a consulta periódica 

com médicos é fundamental”. 

Carnaval exige cuidados com a saúde 

     Quando as DSTs não são dia-

gnosticadas e tratadas correta-

mente, além do processo infecci-

oso, podem levar à infertilidade, 

surgimento de outras enfermida-

des e até à morte. A proteção e a 

realização dos tratamentos com 

agilidade interrompem o ciclo da 

transmissão e favorecem o alto 

nível de saúde.. 

     Atenção: os cuidados não pa-

ram no Carnaval, eles devem ser 

rotineiros. “Caso a pessoa tenha 

passado por alguma situação de 

risco, o certo é procurar por aten-

dimento médico o mais rápido 

possível, pois o diagnóstico pre-

coce contribui para um trata-

mento adequado”. N 

 
 

A possibilidade de pedido de pensão 

entre cônjuges/companheiros 

desempenhando-a a anos. De re-

pente, se vê abandonada pelo es-

poso. No caso, a senhora difícil-

mente conseguiria inserir-se no 

mercado de trabalho, tendo em 

vista o período de afastamento ou 

sua idade. 

     Portanto, nesse caso, analisa-

das minunciosamente todas as 

condições, o juiz poderia conde-

nar o ex-marido a pagar uma 

quantia a título de pensão a ex-

esposa, podendo ser de uma for-

ma definitiva ou temporária. 

     Fato que certamente não ocor-

reria com uma pessoa mais jo-

vem, ou com uma formação aca-

dêmica, ou alguma profissão, ou 

qualquer outro ponto que possi-

bilite seu retorno ao mercado de 

trabalho ou sua forma de susten-

to. 

     Salienta-se que para que o juiz 

determine o valor da pensão, ele 

sempre levará em conta o binômio 

necessidade X possibilidade. 

     [1] O termo cônjuge, jurídica-

mente falando, refere-se aos casa-

dos legalmente e o termo com-

panheiro, também juridicamente 

falando, refere-se àquelas pes-

soas que vivem em união estável. 

N 
 

 
 

 

 

     Norminha 

     EXATAMENTE há um ano a 

Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva divulgou a Carta aberta 

Abrasco sobre a Febre Amarela 

no Brasil assinada por mais seis 

instituições do Movimento da Re-

forma Sanitária Brasileira onde a-

pelava para que o Ministério da 

Saúde, dentro de seu papel cons-

titucional, organizasse e coorde-

nasse o combate à Febre Amarela, 

mobilizando e integrando ações 

dos estados, municípios, centros 

de pesquisa, universidades e me-

ios de comunicação. 12 meses 

depois, a Abrasco dirigi-se nova-

mente às autoridades sanitárias 

do Ministério da Saúde, das Se-

cretarias Estaduais e Municipais 

de saúde e à sociedade brasileira 

para fazer o alerta: a ameaça da 

urbanização da Febre Amarela 

nos obriga a definir políticas de 

curto e médio prazo para prevenir 

futuros surtos. Leia a carta na ín-

tegra: 

     O aumento do número de ca-

sos e de mortes por Febre Ama-

rela registrado nas últimas sema-

nas em Minas Gerais, Espírito 

Santo, Bahia, São Paulo e Distrito 

Federal está preocupando e cau-

sando insegurança na sociedade 

devido à gravidade desta doença 

e do risco de sua urbanização. 

     Sabe-se que uma extensa epi-

zootia, epidemia em macacos 

suscetíveis a doença, vem aconte-

cendo, simultaneamente, em vá-

rios estados brasileiros, em áreas 

próximas a cidades densamente 

populosas. Os atuais surtos de 

Febre Amarela têm sido atribuí-

dos a pessoas picadas por mos-

quitos que vivem em áreas de ma-

ta, a Febre Amarela silvestre. 

     A Febre Amarela é uma doença 

imunoprevenível, ou seja, pode 

ser evitada desde que se adote 

medidas de prevenção adequa-

das, o que inclui elevadas cober-

turas vacinais e informações e 

ações de educação em saúde para 

que as pessoas não adentrem as 

matas ou permaneçam nas áreas 

consideradas de risco sem esta-

rem imunizadas. 

     Estas ações, que devem ser 

contínuas e intensificadas quando  

Carta aberta Abrasco sobre a Febre Amarela no Brasil 

se detecta epizootias, evitariam a 

crise pela qual estamos passando 

com dezenas de mortes até o mo-

mento. Em área urbana, a Febre 

Amarela é transmitida pelo mos-

quito Aedes aegypti, que tanto da-

no causa aos brasileiros, ao 

transmitir a Zika, a Dengue e o 

Chikungunya. As dificuldades de 

controlar este vetor são conheci-

das. No ritmo em que vem au-

mentando o número de casos de 

Febre Amarela silvestre em huma-

nos, torna-se assustadora a pos-

sibilidade de haver uma epidemia 

urbana da doença, na medida em 

que mais de 90% das cidades do 

país encontram-se infestadas por 

este vetor. Caso haja transmissão 

pelo Aedes aegypti em áreas ur-

banas, além das mortes que fatal-

mente ocorreriam até se detectar o 

problema e realizar um amplo 

bloqueio vacinal, o real controle 

da situação exigiria um enorme 

esforço e imenso quantitativo de 

vacinas para se proteger as popu-

lações residentes nas áreas urba-

nas infestadas. 

     Atualmente, o controle da do-

ença depende primariamente da 

imunização da população de ris-

co, a qual, neste momento, vem 

se estendendo rapidamente para 

mais municípios. Consideramos 

que não se pode mais afirmar com 

segurança que ainda não existe 

transmissão urbana da doença. 

     Preocupadas com a gravidade 

do atual surto de Febre Amarela 

silvestre em diversos estados bra-

sileiros, as entidades integrantes 

do Fórum da Reforma Sanitária 

Brasileira abaixo assinadas reco-

nhecem a necessidade de unir es- 
forços para contê-lo o mais rapi-

damente possível. 

     A ameaça da urbanização da 

Febre Amarela nos obriga a defi- 

 

pelos serviços de vigilância em 

saúde. É também necessário que 

se fortaleça a rede de laboratórios 

para que os diagnósticos dos ca-

sos suspeitos sejam realizados o-

portunamente. 

     Estas ações devem ser segui-

das de uma análise criteriosa da 

cobertura vacinal atual e de uma 

política agressiva de imunização 

de toda a população em áreas de 

risco. Desta forma será possível 

reduzir o risco de uma epidemia 

urbana de Febre Amarela e deter a 

sucessão de mortes evitáveis. 

     Como política de longo prazo, 

urge reforçar a capacidade de 

produção de vacinas mais segu-

ras, ou seja, menos reatogênicas 

à Febre Amarela. 

     Urge vigiar, investigar e adotar 

todos os meios para que não o-

corra transmissão urbana da Fe-

bre Amarela no Brasil. Vale en-

fatizar que o combate à Febre A-

marela, além de todas as medicas 

citadas, depende do investimento 

em saneamento básico e na pre-

servação do meio ambiente. 

     Apelamos para que o Ministé-

rio da Saúde, dentro de seu papel 

constitucional, organize e coor-

dene o combate à Febre Amarela, 

mobilizando e integrando ações 

dos estados, municípios, centros 

de pesquisa, universidades e me-

ios de comunicação. 

     Rio de Janeiro, 29 de janeiro 

de 2018 

     Associação Brasileira de Saú-

de Coletiva. 

N 
 

 

     Norminha 

     O ARTIGO 1.694, caput, do 

Código Civil Brasileiro dispõe 

que: 

     "Podem os parentes, os côn-

juges ou companheiros pedir uns 

aos outros os alimentos de que 

necessitem para viver de modo 

compatível com a sua condição 

social, inclusive para atender às 

necessidades de sua educação". 

     Ou seja, em casos de divórcio 

ou dissolução de união estável o 

cônjuge que não tiver condições 

financeiras de se manter poderá 

pleitear alimentos ao ex-cônjuge 

ou ex-companheiro [1]. 

     Contudo, o interessado deverá 

comprovar em juízo a impossibili-

dade de se sustentar sozinho, ou 

seja, deverá provar sua incapaci-

dade financeira e/ou para o traba-

lho, através de idade avançada, 

problemas de saúde, ausência de 

formação acadêmica ou profissão, 

dentre outros motivos. 

     Vejamos um exemplo: 

     Imaginemos uma senhora de 

60 (sessenta) anos que passou 

quase toda a vida dedicando-se 

exclusivamente ao lar, ao marido 

e aos seus filhos, sem possuir 

uma profissão, ou possuindo, não  

     Norminha 

     CARNAVAL é sinônimo de ale-

gria, com muitas festas e blocos 

de ruas. Foliões de todos os can-

tos do Brasil esperam pela data 

com expectativa, mas nem tudo é 

diversão. Cuidados são necessá-

rios. Por exemplo, é nesse perío-

do que a preocupação aumenta 

em relação às doenças sexual-

mente transmissíveis (DSTs), que 

são propagadas, entre outras for-

mas, pelo contato direto, princi-

palmente por meio de relações 

sexuais. Por isso, a atenção com 

a saúde deve ser redobrada du-

rante a tradicional festa brasileira. 

     Fabiano Trecente, docente do 

curso Técnico em Enfermagem do 

http://www.norminha.net.br/
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/institucional/carta-aberta-febre-amarela-janeiro17/25312/
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/institucional/carta-aberta-febre-amarela-janeiro17/25312/
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/institucional/carta-aberta-febre-amarela-janeiro17/25312/
http://www.topsegconsultoria.com.br/
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     ESTÁ pronto para ser votado 

na Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania (CCJ) o pro-

jeto que estabelece o prazo de 

cinco anos de prescrição para a-

ções decorrentes de acidente de 

trabalho (PLS 512/2017). Do se-

nador Paulo Paim (PT-RS), o pro-

jeto tem o senador Eduardo Amo-

rim (PSDB-SE) como relator. 

     O texto original do projeto di-

zia que a reparação decorrente de 

acidente do trabalho é de natureza  

Ministério do Trabalho fiscaliza 

postos e alerta sobre riscos da 

exposição ao benzeno 

 

Agente encontrado na gasolina pode causar problemas de saúde, 

inclusive câncer, em frentistas e outros trabalhadores 

para a limpeza após extravasa-

mentos de gasolina na lataria dos 

veículos. O tecido absorve o vapor 

com benzeno, que chega ao tra-

balhador quando há contato com 

a pele. 

     Seu uso já é proibido pela NR-

09. A limpeza, nesses casos, deve 

ser feita com tolhas de papel ab-

sorvente, desde que o trabalhador 

esteja com luvas impermeáveis a-

propriadas. Para a proteção contra 

respingos, deve-se utilizar um 

dispositivo desenhado para esse 

fim e adaptado ao bico de abas-

tecimento.  

     O Anexo 2 da NR-09 também 

diz que os empregadores  são res-

ponsáveis pela higienização  se-

manal dos uniformes usados pe-

los trabalhadores. O descumpri-

mento desse item, no entanto, foi 

o maior motivo de autuações aos 

postos nas fiscalizações do ano 

passado.  

     Tanques – Outra atividade que 

causa grande exposição ao ben-

zeno é o descarregamento dos ca-

minhões-tanque de combustível. 

Como o tanque do posto está pra-

ticamente vazio nesse momento, 

os vapores de gasolina se acu-

mulam naquele espaço, saindo 

pelos respiros no momento em 

que ele é preenchido com com-

bustível. “Quando se enche o tan-

que de gasolina de um posto re-

vendedor de combustíveis, há 

uma grande emanação de vapores 

e a exposição ao benzeno no am-

biente é maior, porque o vapor de 

gasolina é mais pesado que o ar 

e, mesmo lançado através dos 

respiros, retorna ao nível do so-

lo”, alerta Carlos Eduardo. 

     Os trabalhadores que realizam 

essa operação de descarga devem 

utilizar máscaras de proteção res-

piratória de face inteira, com filtro 

para vapores orgânicos, além de 

equipamentos de proteção para a 

pele. No entanto, os auditores-fis-

cais do MTb constataram o des-

cumprimento dessa norma em vá-

rios postos. 

     Risco de câncer 

     - O benzeno é classificado na Ca-

tegoria 1 (cancerígenos para huma-

nos) pela Agência Internacional para 

a Pesquisa sobre o Câncer (Iarc, na 

sigla em inglês) da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). N 

Maior carnaval do mundo terá combate 

ao trabalho infantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidação das Leis do Traba-

lho (DL 5.242/1943) deve ter co-

mo base o prazo prescricional pa-

ra ações trabalhistas estabelecido 

na Constituição de 1988. Assim, 

o relator apresentou uma emenda 

para determinar que a reparação 

decorrente de acidente de traba-

lho, de natureza civil ou traba-

lhista, será requerida perante a 

Justiça do Trabalho, observado o 

prazo prescricional de cinco 

anos. N Agência Senado 

Prazo de prescrição para ação por acidente poderá ser 

de cinco anos 

 
civil e poderá ser requerida no 

âmbito da Justiça do Trabalho. O 

prazo sugerido por Paim era de 

três anos, com base no prazo das 

ações de reparação civil estabele-

cido pelo Código Civil (Lei 10. 

406/2002). Para o senador, a pro-

posição visa a dissipar dúvidas 

acerca desse prazo surgidas nos 

meios jurídicos e dar mais segu-

rança ao trabalhador. 

     Entretanto, para o senador E-

duardo  Amorim,  a alteração  na 

 

 

São José do Rio Preto (SP) 

Começam nesta 

quinta inscrições 

para prova de 

Biathlon 

 

Prova terá presença da triatleta 

Fernanda Keller dia 25/02 

     Norminha 

     COMEÇAM nesta quinta-feira, 

dia 1º de fevereiro, as inscrições 

para a prova de Biathlon que o 

Sesc Rio Preto promove no dia 25 

de fevereiro, domingo, dentro da 

programação do Sesc Verão 

2018. A prova terá início às 9h30, 

e contará com a presença de Fer-

nanda Keller, triatleta com o maior 

número de títulos e recordes no 

Ironman, considerado a prova 

mais difícil do mundo de Tria-

thlon. 

     A prova de Biathlon compre-

ende natação e corrida, e os com-

petidores poderão se inscrever de 

forma individual ou em duplas. A 

competição envolverá 200 metros 

de natação e 3,2km de corrida. As 

inscrições devem ser realizadas 

na Central de Atendimento. 

     Além de acompanhar a prova, 

Fernanda Keller participará de um 

bate-papo com o público, no dia 

24, sábado, data que antecede a 

competição. Será das 16h às 18h, 

na Comedoria, com entrada gra-

tuita. A atividade possibilitará o 

encontro do público com uma das 

atletas mais importantes do mun-

do em sua modalidade. Ela irá 

compartilhar experiências, falan-

do da sua rotina de treinos, em 

que leva o corpo ao limite máxi-

mo, sobre como é enfrentar e su-

perar a si própria em grandes de-

safios, e também comentar sobre 

seus títulos e recordes. 

     A atleta é pentacampeã do Iron 

man Brasil, ganhadora de seis 

medalhas de bronze no campe-

onato mundial de Ironman no Há-

vaí, recordista de pódios no cam-

peonato mundial de Ironman no 

Havaí, hexacampeã do Troféu 

Brasil de Triathlon, figurou 14 ve-

zes entre as 10 melhores atletas 

do mundo e foi eleita a mulher 

mais influente do esporte pela Re-

vista Forbes. 

     Desde janeiro, o Sesc Rio Pre-

to promove o curso Iniciação ao 

Biathlon, a fim de incentivar a prá-

tica. O curso envolve dicas de tre-

inos para natação e corrida, além 

de treino de transição entre uma 

modalidade e outra, simulando 

um Biathlon. Após as experimen-

tações e evoluções nas aulas de 

iniciação, os participantes pode-

rão desafiar seus limites durante a 

prova marcada para o dia 25 de 

fevereiro. A programação do Sesc 

Verão prossegue até o dia 28 de 

fevereiro N 

 

     Norminha 

     FAMOSO no mundo inteiro, o 

carnaval do Rio de Janeiro deve 

atrair este ano 1,5 milhão só de 

turistas. O desfile das escolas de 

samba e dezenas de blocos de rua 

espalhados por toda cidade vão 

movimentar, segundo o Ministé-

rio do Turismo, R$ 3,5 bilhões na 

economia da capital fluminense. 

No meio de toda essa festa, é pre-

ciso estar atento para combater 

uma situação preocupante: o tra-

balho infantil e adolescente du-

rante a folia. 

     A Superintendência Regional 

do Ministério do Trabalho no Rio, 

em parceria com o Fórum Esta-

dual de Combate ao Trabalho In-

fantil e Proteção ao Trabalho Ado-

lescente e com o Comitê de Pro-

teção Integral à Criança e Ado-

lescentes em Megaeventos do Rio 

de Janeiro, vai estar presente em 

ações de fiscalização no Sambó-

dromo. As atividades ocorrerão 

durante os desfiles das escolas de 

samba e também em plantão de 

sobreaviso. 

     Além disso, a Superintendên-

cia reuniu os ambulantes creden-

ciados na prefeitura e explicou os 

tipos de violação e as formas de 

trabalho infantil. Também orien-

tou sobre o uso de bebidas alco-

ólicas e outras drogas e sobre 

como fazer denúncias. As equipes 

de fiscalização pretendem ainda 

fazer o mesmo trabalho com a Li-

ga dos Blocos de Rua, onde é re-

gistrada a maioria dos casos de 

trabalho infantil durante o carna-

val carioca. Uma das maiores pre-

ocupações dos auditores fiscais 

do trabalho no estado nesta época  

     Norminha 

     UMA prática comum em pos-

tos revendedores de combustíveis 

no Brasil está chamando a atenção 

para um problema que entrou na 

mira dos auditores-fiscais do Mi-

nistério do Trabalho (MTb). Fren-

tistas que continuam enchendo o 

tanque dos veículos após o trava-

mento automático da bomba estão 

expostos a grandes quantidades 

de vapor de gasolina, que contém 

benzeno – líquido incolor e can-

cerígeno. Mas completar o tanque 

“até a boca” é apenas uma das ati-

vidades que causam essa exposi-

ção. Por isso, em 2017, auditores 

fiscais do MTb realizaram 1.796 

ações, verificando o cumprimento 

de medidas para diminuir os ris-

cos ocupacionais relacionados ao 

benzeno nos postos.  

     As medidas estão previstas no 

Anexo 2 da Norma Regulamenta-

dora nº 09 (NR-09), de setembro 

de 2016, que estabeleceu exigên-

cias relacionadas aos procedi-

mentos, ao treinamento dos traba-

lhadores e ao controle ambiental 

nos postos, entre outras.  Segun-

do o auditor-fiscal do Ministério 

do Trabalho e coordenador da Co-

missão Nacional Permanente do 

Benzeno (CNPBz), Carlos Eduar-

do Ferreira Domingues, a exposi-

ção ocupacional ao benzeno a-

contece por via aérea ou por con-

tato da gasolina com a pele. Um 

dos momentos de grande exposi-

ção ocorre durante o abasteci-

mento dos veículos, quando gran-

de quantidade de vapor de gaso-

lina é liberada pelo bocal do tan-

que, atingindo diretamente o fren-

tista.  

     O problema se agrava quando 

o trabalhador continua enchendo 

o tanque “até a boca”, após o tra-

vamento automático da bomba. 

“Nesse caso, ele precisa se apro-

ximar do bocal de abastecimento 

do tanque e a exposição ao vapor 

de gasolina contendo benzeno é 

muito maior”, explica Carlos Edu-

ardo. “No abastecimento normal, 

o sistema automático permite que 

o frentista se afaste do bocal, mas 

ainda assim o benzeno continua 

no ar.” 

     Flanela - Outro risco para os 

frentistas é o uso de flanela ou es- 
topa para impedir respingos, ou 

do ano é a exploração sexual de 

crianças e adolescentes. 

     Penalidades 

     No Brasil, o trabalho em qual-

quer condição não é permitido 

para crianças e adolescentes até 

13 anos. A partir dos 14 anos é 

permitido trabalhar como apren-

diz. Dos 16 aos 18 anos há auto-

rização, desde que não aconteça 

das 22h às 5h, não seja insalubre 

ou perigoso e não faça parte da 

Lista TIP, onde estão relacionadas 

as piores formas do trabalho in-

fantil. 
 

 
 

     A coordenadora da Divisão de 

Erradicação do Trabalho Infantil e 

Promoção da Aprendizagem Mi-

nistério do Trabalho, Marinalva 

Cardoso Dantas, alerta que é pre-

ciso cumprir a Lei e alerta que 

quem explorar mão de obra in-

fantil ou adolescente estará sujei-

to a penalidades. 

 

Além de ações de conscientização, equipes de fiscais atuarão 

durante os desfiles das escolas de samba 

 

     “Se for o pai ou a mãe, será 

notificado oficialmente. Se for 

outra pessoa se beneficiando 

desse tipo de trabalho, existe um 

autuação, prazo de 10 dias para 

pagar todos os direitos traba-

lhistas cabíveis, multa e possíveis 

processos na Justiça do Traba-

lho. Além disso, é feita uma noti-

ficação aos órgãos de proteção 

como Conselho Tutelar e juízes 

do Trabalho e da Infância”, desta-

ca Marinalva. 

SERVIÇO 

Denúncias 

As denúncias de trabalho infantil 

podem ser feitas em qualquer a-

gência, gerência ou superinten-

dência do Ministério do Trabalho 

no Brasil. Por telefone, o serviço 

Disque 100 do governo federal 

recebe todos os tipos de denún-

cia de violação contra crianças e 

adolescentes. 

Plantão no Rio de Janeiro para 

denúncias e fiscalização 

fepetirj@gmail.com 

fatima.santos@mte.gov.br N 

Ministério do Trabalho 

Assessoria de Imprensa 

Pedro Calvi 

 

http://www.norminha.net.br/
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Participar de reality show é impedimento para 

continuar a ser servidor público? 

     Norminha 

     UMA operadora de plano de 

saúde foi condenada a pagar R$ 

30 mil de danos morais por negar 

atendimento de emergência a um 

bebê encontrado com pedaços de 

vidro na boca pelo fato de a mãe 

ter atrasado, em seis dias, o paga-

mento da mensalidade. 

     Na sentença, o juiz Francisco 

Soares da Silva, da 11º Juizado 

Especial Cível de Manaus, apon-

tou que a negligência representou 

atitude inaceitável “por não pres-

tigiar a vida do filho da autora, em 

detrimento ao formalismo de con-

trato (…) causando violento aba-

lo emocional na demandante”. 

     A cliente do plano de saúde in-

formou que procurou um dos 

hospitais conveniados e, ao soli-

citar atendimento de urgência a 

seu filho - com pedaços de vidro 

na boca e com suspeita de in-

gestão -, foi informada de que o 

mesmo não poderia ser atendido 

devido à inadimplência de seis 

dias em sua mensalidade. Mesmo 

a mãe afirmando que o paga-

mento já estava sendo providen-

ciado, o atendimento foi negado. 

     Diante da situação de urgên-

cia, a mulher se dirigiu a um hos-

pital particular, onde o filho foi a- 

 

 

 

tendido após o pagamento de 

uma consulta avulsa. Posterior-

mente, ela foi à Justiça pedindo a 

condenação do plano de saúde, 

requerendo indenização por da-

nos morais devido ao abalo psi-

cológico sofrido “pela inoperân-

cia do plano de saúde em mo-

mento de urgência”, conforme pe-

tição. 

     Na sentença, o juiz Francisco 

Soares de Souza afirmou que os 

danos morais tornam-se eviden-

tes diante dos fatos que origi-

naram a ação. “Se fosse o caso de 

consulta médica ou exame clíni-

co, ainda seria questionável a falta 

de atendimento, mas em se tra-

tando de situação de emergência, 

quando uma criança teria pedaços 

de vidro em sua boca e, talvez, até 

engolido, realmente não há que se 

aceitar a tese ‘legalista’ da ré,  

mesmo porque, acima dos orde-

namentos citados, temos a dispo-

sição contida na Carta Maior que 

aponta o direito à vida como um 

dos mais importantes direitos, in-

clusive superior a todos agitados 

na defesa constante nos autos, a-

lém de uma vasta construção 

doutrinária e jurisprudencial”, a-

firmou. 

     Na decisão, o juiz observou 

também a atitude dos funcioná-

rios da operadora. “A condição 

imposta pelos prepostos da ré foi 

muito cruel com a requerente, ao 

impor o pagamento de 700 reais 

ou a vida do filho. Na verdade, 

naquele momento, foi exatamente 

esta a condição imposta, embora 

não dita com as palavras verda-

deiras. Estou convicto de que ne-

nhum ser humano em estado de 

aflição, querendo salvar o filho, 

merece esse tratamento”, afirmou.  

N 
Com informações da Assessoria de 

Imprensa do TJ-AM. 

 

 

Primeiro 'robô-advogado' do Brasil é lançado 

por empresa brasileira; conheça 

     Norminha 

     EM TORNO de 4.000 proprie-

tários de postos de combustíveis 

no Estado devem receber notifi-

cações da Superintendência Re-

gional do Trabalho em Minas Ge-

rais (SRT-MG). O objetivo do en-

vio do documento é regularizar 

questões relativas à legislação 

trabalhista, além de práticas de 

segurança e medicina no traba-

lho. 

     As notificações começaram a 

ser enviadas em dezembro do ano 

passado. E a expectativa da SRT-

MG é que, até o final de fevereiro, 

todos os estabelecimentos sejam 

notificados. 

     Após o recebimento do docu-

mento, todos os empresários têm 

prazo de até 45 dias para cum-

prirem os itens mencionados nas 

notificações. 
 

 
 

     Depois de vencido o prazo 

concedido, a empresa deverá en-

viar mídia digital (CD/DVD) con-

tendo fotos/arquivos capazes de 

comprovar o cumprimento dos 

26 itens. O passo seguinte é a 

inspeção física nos postos. 

     Segundo a superintendência, 

os itens que integram a notifica-

ção coletiva resultam de amplo 

diagnóstico realizado pela fiscali-

zação por meio de inspeções a 

empresas do setor e levantamen-

to das  principais  irregularidades 

 

 

vos de inteligência artificial, cabe 

ao próprio advogado ensinar ao 

robô o que é necessário que ele 

faça, de forma que, quanto mais 

ele é usado, mais dados ele po-

derá cruzar para solucionar um 

problema. 

 

     Apesar de inédito no Brasil, ele 

não é o primeiro do mundo: nos 

Estados Unidos, o escritório de a-

dvocacia BakerHostetler foi o pri-

meiro a criar o ROSS, que funci-

ona da mesma forma que o ELI, 

analisando dados, acrescentando 

informações ao processo e atua-

lizando-o, além de agilizando o 

serviço do advogado. N 

Fonte: Infomoney 

Postos em Minas são notificados por dano 

aos trabalhadores 
Há desrespeito às normas de segurança e questões trabalhistas 

ção, se necessário for. 

     As redes com dois ou mais 

postos poderão cumprir os prazos 

previstos na notificação por meio 

de cronograma diferenciado. 

     “Somente após os prazos con-

cedidos, a empresa será fiscaliza-

da e se, ainda assim os itens es-

tiverem irregulares, a empresa au-

tuada”, ressalta Silva Júnior. 

     Segmentos 

     Atuação. O projeto de Fiscali-

zação Intervenções Coletivas, que 

neste ano será nos postos, já con-

templou os setores supermerca-

dista, de panificação e de turismo 

e hospitalidade. 

     Grande parte dos itens menci-

onados na notificação recebida 

pelos postos já é cumprida pelos 

empresários do setor, conforme o 

Sindicato do Comércio Varejista 

de Derivados do Petróleo do Esta-

do de Minas Gerais (Minaspetro), 

que se manifestou por meio de 

nota. 

     A entidade diz que está em diá-

logo constante com a Superinten-

dência Regional do Trabalho em 

Minas para que haja sensibilidade 

por parte do órgão em entender a 

realidade do setor. N 

JULIANA GONTIJO – O Tempo 

     Norminha 

     A ÚNICA representante do es-

tado do Acre que integra a nova 

turma do Big Brother Brasil 18, 

Gleiciane Damasceno da Silva (22 

anos), foi exonerada pelo gover-

nador Tião Viana do seu cargo na 

Secretaria de Articulação Institu-

cional (SAI) local. A primeira pá-

gina do Diário Oficial do estado 

da terça-feira (23/1), mesmo dia 

em que a sister pisou pela pri-

meira vez na casa mais vigiada do 

Brasil, foi toda dedicada a ela (ve-

ja foto). Gleiciane trabalhava na 

pasta como comissionada há 

quase três anos e recebia um sa-

lário referente à CEC 3, que cor-

responde ao valor de R$ 2.688. 

     Gleici era representante do po-

der público no Conselho Estadual 

de Promoção da Igualdade Racial 

e realizava palestras e orientações 

nas escolas sobre os direitos hu-

manos, das mulheres, assim co-

mo racismo e machismo. Estu-

dante de psicologia e de origem 

humilde, ela foi a primeira da fa-

mília a concluir o ensino médio e 

entrar para a faculdade. É ativista 

de Direitos Humanos e militante 

da Juventude Negra, e defende o 

feminismo porque foi testemunha 

da história de sua mãe. 

     Após a exoneração da sister fi-

ca a dúvida: participar de progra-

mas, como um reality show, é im- 
pedimento para continuar a ser 

 

servidor público? De acordo com 

Max Kolbe, consultor jurídico e 

membro da Comissão de Fiscali-

zação de Concursos Públicos da 

OAB-DF, nada impede que a prá-

tica afete o cargo do funcionário 

do Estado. 

     “Ninguém pode ser exonerado 

sem o devido processo legal, am-

pla defesa e contraditório, geraria 

nulidade absoluta do ato. O que o 

servidor pode fazer para participar 

de programas assim é pedir uma 

licença para tratar de assuntos 

particulares, que é um direito re- 
servado pela Lei 8.112, artigo 81, 

parágrafo VI. Agora, se ela é co-  

missionada a história muda, já 

que o posto é de livre nomeação e 

exoneração também” esclarece. 

Diplomata BBB 

 

     Para ter uma noção da dife-

rença, na edição passada do rea-

lity global, o brasiliense Rômulo 

Neves, que é diplomata há mais 

de 12 anos, participou do progra-

ma e, após sua eliminação, voltou 

ao posto no Itamaraty sem proble-

mas. Ele também já foi chefe de 

gabinete do governador do Distri-

to Federal, Rodrigo Rollemberg, e 

já tentou se eleger deputado dis-

trital (licença política). N 

Fonte: blogs.correiobraziliense.com.br 

 

 

     Norminha 

     UMA das soluções mais revo-

lucionárias das startups legal te-

ch, que ampliam a oferta de ser-

viços jurídicos através de plata-

formas tecnológicas, chegou ao 

Brasil: criado pela Tikal Tech, o 

primeiro robô-advogado do país 

já pode auxiliar na solução de 

processos e casos. 

     Segundo a empresa, a ideia do 

serviço é que ele possa auxiliar o 

advogado na coleta de dados, or-

ganização de documentos, exe-

cução de cálculos, formatação de 

petições, acompanhamento de 

 

carteiras e rotina de processos, 

assessoria em colaborações, re-

latórios inteligentes e interpreta-

ção de decisões judiciais, entre 

outras atividades que "aumentam 

a produtividade" do advogado. 

     Um dos exemplos em que o 

ELI pode auxiliar é em processos 

contra a cobrança de taxas indevi-

das na conta de luz, como explica 

o CEO da Tikal, Derek Oeden-

koven: "em processos [...] que ge-

ralmente não têm valores muito 

expressivos, o tíquete não atrai 

frente à mecânica processual. A-

gora, com um sistema que torna 

factível o trabalho e controle de 

vários processos na mesma linha, 

com a mesma qualidade de entre-

ga, o cenário passa a fazer mais 

sentido", disse. Ele ainda reforça 

que a mesma lógica deste caso 

pode ser aplicada a outras situa-

ções. 

     Tal como em outros dispositi- 

 

constatadas nos respectivos am-

bientes de trabalho e documen-

tações. “Constatamos que, além 

de não disponibilizarem banheiro 

e vestiários aos empregados, di-

versas empresas deixam de adotar 

medidas de proteção à exposição 

dos trabalhadores ao benzeno 

(componente cancerígeno presen-

te nos combustíveis) e ainda de 

proteger as instalações elétricas 

dos estabelecimentos em razão da 

atmosfera ser explosiva e inflamá-

vel”, observa o chefe da seção de 

segurança e saúde no trabalho da 

SRT-MG, Marcos Henrique da 

Silva Júnior. 

     A fiscalização detectou outras 

irregularidades durante as inspe-

ções e que também constam na 

notificação coletiva, dentre elas: 

ausência de registro na carteira de 

trabalho, descontos indevidos, 

pagamentos atrasados, não con-

cessão de folgas, entre outras. 

     Conforme a SRT-MG, a pro-

posta da notificação coletiva é en-

tregar para todos os empresários 

da área um check-list dos itens 

que serão verificados pela fiscali-

zação trabalhista, posteriormente 

já  concedendo, de  antemão, pra- 
zos para sua  possível regulariza- 

Atraso em mensalidade não pode impedir 

atendimento de urgência, decide juiz 

 

 

Diagnóstico. A Superintendência Regional do Trabalho em Minas vai 

avaliar 26 itens nas áreas de legislação, segurança e saúde 

http://www.norminha.net.br/
http://www.otempo.com.br/capa/economia/postos-em-minas-s%C3%A3o-notificados-por-dano-aos-trabalhadores-1.1567040
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     Norminha 

     MESMO que a lei não permita 

expressamente a um trabalhador 

reduzir sua jornada sem redução 

salarial, impedir o benefício a em-

pregada cujo filho tem deficiência 

comprovada é negar uma forma 

de adaptação razoável para que 

pessoas com esse perfil sejam in-

seridos na sociedade, com igual-

dade de oportunidade. 

     Esse foi um dos fundamentos 

aplicados pela 8ª Turma do Tri-

bunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região (SP) ao reconhecer jorna-

da mais curta a uma empregada 

celetista da Caixa Econômica Fe-

deral, para cuidar do filho autista. 

A corte aplicou subsidiariamente 

a Lei 8.112/90, que trata do re-

gime jurídico dos servidores pú-

blicos. 

     A sentença de primeiro grau já 

havia reconhecido a regra ao re-

duzir o período de trabalho, de 8 

para 4 horas diárias, sem altera-

ção no salário, por um ano. Após 

esse prazo, a empregada deve 

comprovar a necessidade médica 

de continuar com a jornada re-

duzida para acompanhar o trata-

mento da filha de três anos. 

     Contra a sentença, a Caixa re-

correu ao TRT-2 alegando que se- 

     De acordo com a juíza, o dis-

positivo já havia sido reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal e 

pelo Tribunal Superior do Traba-

lho, que declararam o texto rece-

pcionado pela Constituição. 

     Comprovado o labor extraor-

dinário e a ausência da concessão 

do intervalo, a magistrada julgou 

procedente o pedido para conde-

nar a instituição bancária a pagar, 

como extra, o equivalente a 15 

minutos por dia de trabalho, du-

rante o período não prescrito do 

pacto laboral, com reflexos em re-

pouso semanal remunerado. 

     Aplicação da sucumbência 

     Apesar de manter o artigo 384 

da CLT, já extinto, a juíza consi-

derou possível aplicar regra da 

reforma que fixou honorários para 

a parte vencedora. Segundo ela,is 

 

  

 

 

 

Juíza reconhece intervalo para mulheres mesmo 

após reforma trabalhista 

so é possível porque “a sucum-

bência opera-se no momento da 

prolação da sentença”. 

 

     A decisão reconhece que tanto 

a autora como a ré têm o dever de 

pagar ao advogado da parte con-

trária, pois ambos os litigantes fi-

caram vencidos em pelo menos 

um trecho. Cada um terá de arcar 

com 5% do valor definido na fase 

da liquidação. Com informações 

da Assessoria de Imprensa do 

TRT-10. Clique aqui para ler a de-

cisão. N Consultor Jurídico 

 

Modificado o procedimento de 

cobrança dos valores pagos 

indevidamente pelo INSS ao 

segurado 

 
 

da anteriormente deferida. 

     2º – Nas hipóteses deste arti-

go, os cálculos serão atualizados 

apenas com incidência da respec-

tiva correção monetária, tendo em 

vista que ainda não caracterizada 

a mora por parte do beneficiário. 

     Art. 2º – Nos casos em que 

restar obstaculizado ou infrutífero 

o procedimento previsto no art. 1º, 

o INSS deverá promover a co-

brança dos valores de forma ad-

ministrativa, salvo se houver deci-

são judicial que a proíba. 

     1º – Compete ao órgão de exe-

cução da PGF que atuou no pro-

cesso judicial encaminhar ao IN 

SS manifestação conclusiva a-

companhada dos documentos e 

informações necessárias à co-

brança administrativa. 

     2º – A cobrança administrativa 

consistirá na notificação do segu-

rado para promover a devolução 

dos valores recebidos indevida-

mente, instruída com a respectiva 

Guia de Recolhimento da União – 

GRU, preenchida com o valor a-

purado/a ser parcelado. 

     3º – Transcorrido o prazo para 

pagamento ou parcelamento da 

GRU remetida juntamente com a 

notificação de cobrança, sem que 

tenha havido êxito no pagamento 

ou parcelamento espontâneo do 

valor cobrado, deverá o INSS pro-

mover a operacionalização de 

desconto em benefício ativo do 

segurado. 

     4º – Não haverá instrução, nem 

a necessidade de oportunizar pra-

zo para defesa no âmbito do pro-

cesso administrativo de cobrança, 

resguardando-se a eficácia pre-

clusiva da coisa julgada formada 

pelo processo judicial já transi-

tado em julgado, no bojo do qual 

o segurado já pôde exercer o seu 

direito à ampla defesa e ao con-

traditório, em feito conduzido pelo 

Poder Judiciário de acordo com a 

legislação processual civil, que 

culminou na formação de um títu-

lo executivo judicial apto a ser 

exigido, na forma do art. 515, I, do 

Código de Processo Civil/2015. 

     Art. 3º – Não sendo possível 

ou restando infrutífera a cobrança 

na forma prevista nos arts. 1º e 2º, 

será promovida a inscrição do dé-

bito em Dívida Ativa por meio da 

Equipe Nacional de Cobrança – 

ENAC, da Coordenação Geral de 

Cobrança da Procuradoria Geral 

Federal – CGCOB/PGF, com a 

consequente adoção das demais 

medidas previstas na legislação 

para a cobrança do débito, salvo 

se houver decisão judicial que im-

peça o ressarcimento. 

     CLIQUE AQUI e continue len-

do o assunto. N 

 

 

ria impossível a aplicação subsi-

diária da Lei 8.112/90. Além dis-

so, defendeu que já existem nor-

mas próprias da empresa previs-

tas em instrumento coletivo, co-

mo permissão de 24 horas de 

ausência, por ano, ao empregado 

que tem filho com deficiência; li-

cença por doença de familiar pelo 

prazo de 30 dias, podendo ser 

prorrogado até 90 dias; e licença 

não remunerada para tratar de in-

teresses pessoais, por até dois 

anos. 

     Já a relatora, juíza convocada 

Liane Martins Casarin, afirmou 

que "dentre as possibilidades ofe-

recidas pela reclamada, as duas 

primeiras são demasiadamente 

curtas e a última é sem remunera-

ção, o que inviabilizaria a preten-

são da reclamante ante os custos 

com o tratamento de seu filho”. 

     Ela entendeu que, mesmo sem 

regra expressa na legislação, "é 

preciso avançar no sentido da 

plena inclusão, é preciso romper 

velhos paradigmas de uma socie-

dade que ainda não viveu a in-

clusão". Segundo ela, "todo arti-

go, alínea ou inciso de lei que pu-

der conferir expressamente direi-

tos a crianças e adolescentes com 

deficiência será muito bem-vinda  

 

     Norminha 

     O INTERVALO de 15 minutos 

destinado às mulheres antes do 

início de jornada extraordinária de 

trabalho é necessário diante das 

distinções fisiológicas e psicoló-

gicas das trabalhadoras. Assim 

declarou a juíza Junia Marise La-

na Martinelli, da 20ª Vara do Tra-

balho de Brasília, ao determinar 

que uma instituição financeira pa-

gue como hora extra por não ter 

garantido esse período de des-

canso a uma gerente. 

     A sentença baseia-se no artigo 

384 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), revogado pela re-

forma trabalhista (Lei 13.467/ 

2017) depois que o processo já 

estava em andamento - a ação é 

de 2016.  

     A trabalhadora, que constante-

mente tinha o horário de trabalho 

prorrogado mas não usufruía do 

intervalo por determinação da 

empresa, ajuizou reclamação tra-

balhista para requerer o paga-

mento de 15 minutos diários. Já a 

empresa, em defesa, contestou o 

pedido da gerente, alegando que, 

no seu entendimento, o artigo em 

questão não teria sido recepcio-

nado pela Constituição Federal de 

1988. 

     De acordo com a juíza, o dis-

positivo já havia sido reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal e 

pelo Tribunal Superior do Traba- 

 

 

Celetista também tem direito a reduzir jornada 

para cuidar de filho autista 

 

pela comunidade jurídica nacio-

nal". 

     A relatora citou trechos da 

Constituição Federal, da Conven-

ção Internacional sobre os Direi-

tos da Pessoa com Deficiência, da 

Lei Brasileira de Inclusão, da 

Convenção sobre os Direitos da 

Criança e também da Lei 12.764/ 

2012, que instituiu a Política Na-

cional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Es-

pectro Autista, entre outras legis-

lações. 

     Relatório psicológico 

     A juíza disse ainda que, no ca-

so analisado, não há dúvida ser 

imprescindível que a mulher te-

nha a sua jornada de trabalho re-

duzida, para prestar assistência 

direta ao filho autista, mantendo 

seu o direito de acompanhá-lo em 

suas rotinas de estimulação, para 

garantir a dignidade da criança e 

a sua plena inclusão social. 

     Com informações da Assesso-

ria de Imprensa do TRT-2. N 

Consultor Jurídico 

 

 

 

 

São José do Rio Preto (SP) 

Sala Sesc de 

Cinema traz obra 

indicada a Oscar 

de melhor filme 

estrangeiro e 

produções 

premiadas 

 

     Norminha 

     A SALA Sesc de Cinema traz 

em fevereiro quatro filmes de di-

ferentes países e contextos so-

ciais, entre os quais, o longa 

“Uma Mulher Fantástica”, do di-

retor Sebastián Lelio, indicado ao 

Oscar de melhor filme estran-

geiro. 

     A obra é protagonizada pela 

atriz transexual chilena Daniela 

Vega e ganhou o Urso de Prata de 

melhor roteiro no Festival de Ber-

lim 2017. O filme conta a história 

da personagem Marina, que as-

sim como Daniela é mulher trans. 

Ela trabalha como garçonete e 

sonha em ser cantora. 

     A primeira exibição da Sala 

Sesc, nesta quinta, dia 1º, às 20h, 

é a produção “Assim Que Abro 

Meus Olhos”, ambientado no ano 

de 2010, na Tunísia, primeiro 

longa da diretora Leyla Bouzio. 

Em meio à Primavera Árabe, en-

quanto o regime de Ben Ali cai, 

Farah, uma garota de 18 anos, se 

junta a uma banda de rock poli-

tizada e descobre o álcool, o amor 

e os protestos, sem suspeitar do 

perigo de um regime político que 

a observa e se infiltra na sua pri-

vacidade.  

     Premiado com o Urso de Prata 

de melhor direção no Festival de 

Berlim em 2015, o filme polonês 

“Body”, também dirigido por uma 

mulher, Malgorzata Szumowska, 

será exibido no dia 8. Na Polônia 

dos dias de hoje, um perito cri-

minal, sua filha anoréxica e a te-

rapeuta da garota, que acredita 

poder se comunicar com pessoas 

mortas, têm suas histórias entre-

laçadas. Nessa trajetória, defron-

tam-se três abordagens radical-

mente diferentes sobre o corpo e 

a alma. 

     O longa “Uma Mulher Fantás-

tica” será exibido no dia 15. Na 

obra, Marina passa boa parte dos 

seus dias buscando seu sustento. 

Para concretizar seu sonho, canta 

durante a noite em diversos clu-

bes de sua cidade. Após a ines-

perada morte de Orlando, seu na-

morado e maior companheiro, 

sua vida dá uma guinada. 

     Fechando a programação da 

Sala Sesc de Cinema em feve-

reiro, dia 22, às 20h, o Sesc traz 

a aclamada produção francesa 

“120 Batimentos Cardíacos”, do 

diretor Robin Campillo, ganhado-

ra do Grande Prêmio do Júri no 

Festival de Cannes 2017. N 

  

 

As exibições são gratuitas e 

     Norminha 

     A PORTARIA conjunta nº 2, de 

16 de janeiro de 2018 modificou a 

forma como o INSS cobrava os 

valores pagos indevidamente aos 

segurados a título de benefício 

previdenciário quando concedido 

por decisão provisória revogada 

ou reformada, ou quando rescin-

dida decisão transitada em julga-

do. 

     Anteriormente, na vigência da 

portaria conjunta PGF/INSS nº 

107, de 25 de junho de 2010 – 

dou de 07/07/2010, o procedi-

mento era feito pela via Adminis-

trativa, sendo o Procurador res-

ponsável por enviar expediente ao 

INSS a fim de cobrar os valores 

devidos. Após sua revogação, pe-

la portaria abaixo, esse procedi-

mento passou a ser pela via ju-

dicial, vejamos: 

PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 

16 DE JANEIRO DE 2018 

     Dispõe sobre a cobrança de 

valores pagos a título de benefício 

previdenciário concedido por de-

cisão provisória que é posterior-

mente revogada ou reformada, de-

cisão transitada em julgado que 

venha a ser rescindida, e revoga a 

Portaria Conjunta PGF/INSS nº 

107, de 25 de junho de 2010. 

     O PROCURADOR-GERAL FE-

DERAL, no uso da competência de 

que tratam os incisos I e VIII do § 

2º do art. 11 da Lei nº 10.480, de 

2 de julho de 2002, e o PRE-

SIDENTE DO INSTITUTO NACIO-

NAL DO SEGURO SOCIAL – IN 

SS, no uso das atribuições que lhe 

confere o Decreto nº 9.104, de 24 

de julho de 2017, e considerando 

as conclusões apresentadas no 

NUP 00409.001848/2012-13, re-

solvem: 

     Art. 1º – A cobrança dos valo-

res pagos a título de benefício pre-

videnciário concedido por decisão 

judicial provisória que é poste-

riormente revogada ou reformada, 

ou por decisão transitada em jul-

gado que venha a ser rescindida, 

deverá ser processada, preferen-

cialmente: 

     I – nos próprios autos do pro-

cesso judicial em que proferida a 

decisão provisória que é poste-

riormente revogada ou reformada; 

     II – nos autos do processo da 

ação rescisória, quando se tratar 

de desconstituição de decisão 

com trânsito em julgado. 

     1º – Os procuradores deverão 

abrir tarefa via SAPIENS ao Setor 

de Cálculos da Procuradoria para 

elaboração da conta de liquida-

ção, quando intimados da certidão 

de trânsito em julgado da decisão 

que julgou improcedente o pedido 

inicial e revogou a tutela antecipa- 

http://www.norminha.net.br/
https://www.conjur.com.br/dl/15-min-mulheres-intervalor.pdf
https://www.conjur.com.br/2018-jan-25/juiza-reconhece-intervalo-mulheres-reforma-trabalhista
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
http://rosinaldoramos.adv.br/novo/post/modificado-o-procedimento-de-cobranca-dos-valores-pagos-indevidamente-pelo-inss-ao-segurado-portaria-conjunta-n-2-de-16-de-janeiro-de-2018
https://www.conjur.com.br/2018-jan-25/celetista-tambem-reduzir-jornada-cuidar-filho-autista
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Quais os descontos e limites legais na folha 

de salários? 

tos deixou de atender no HR e 

passou a atender apenas na rede 

particular, não sendo possível a 

sequência do tratamento com 

mesmo profissional, que já está 

totalmente inteirado do caso, pelo 

sistema público de saúde. 

     Ao procurar o mesmo médico 

em um hospital particular da cida-

de, Gilberto obteve a confirmação 

de que seu pé estaria acometido 

por uma severa infecção. Um em-

préstimo financeiro foi feito pela 

esposa de Gilberto para custear 

um terceiro procedimento, que 

consistiu em uma raspagem ós-

sea, porém, mesmo assim, o pro-

blema continuou. “Estou há três 

anos nesta situação. Tem dias que 

não consigo nem pisar no chão e 

tem noites que não consigo dor-

mir por causa da dor”, revelou ele, 

ao dizer que os remédios para 

controlar a infecção são muito ca-

ros e pesam no orçamento da fa-

mília. 

Imagem: Acácio Gomes / Nova News 

 

Gilberto Pereira sofre com severa 

infecção em seu pé direito e não tem 

recursos para pagar pela cirurgia 
 

     O construtor explicou ao Nova 

News que uma avaliação detalha-

da foi feita em seu corpo, sendo 

explicado que para que seu caso, 

a solução seria uma cirurgia de-

nominada “osteomelite do torno-

zelo e pé”, cujo orçamento é de R$ 

159.650,00, valor este que nem 

Gilberto nem seus familiares têm 

de onde tirar, motivo que o levou 

a pedir ajuda. “Graças a Deus eu 

recolhia contribuição como autô-

nomo sobre o valor de um salário 

mínimo e consegui um benefício 

junto ao Instituto Nacional do Se- 

guro Social (INSS) para me man-

ter já que não tenho condições de 

trabalhar”, diz ele. 

     Gilberto afirma que seu benefí-

cio chegou a ser cortado, mas que 

ele conseguiu reverter a situação. 

Além disso, ele começou a traba-

lhar em sua própria casa com 

compra e venda de móveis usa-

dos. “Para o sustento da família 

não falta nada. Não estou preci-

sando de alimentos, nem de rou-

pas. O meu problema é o preço da 

cirurgia. Mesmo que eu venda tu-

do o que tenho, não consigo le-

vantar o montante”. 

     O construtor, que mora com a 

esposa e três filhos afirma que en-

trou com um processo na Justiça 

para tentar conseguir fazer com 

que o poder público pague pela 

cirurgia, mas adiantou que não 

sabe se a solicitação será atendi-

da e nem quando isso poderá a-

contecer. “O meu caso é urgente, 

pois corro risco até de uma am-

putação e não sei o que fazer”, 

desabafa. 

     O trabalhador explicou que o 

valor de R$ 159.650,00 é apenas 

para a próxima cirurgia, sendo 

que, dependendo do andamento, 

outros procedimentos podem se 

tornar necessários. “Peço ajuda 

de toda a população. Conto com a 

solidariedade e apoio de quem 

puder me ajudar. Aqueles que 

quiserem me visitar para conhe-

cer de perto a minha situação po-

dem vir. Meu caso é real e preciso 

muito de ajuda”, disse. 

     Solidariedade 

     Quem quiser fazer uma doação 

para a cirurgia de Gilberto Pereira 

pode acessar o perfil criado para 

esta finalidade, clicando aqui, ou 

depositar qualquer valor na Caixa 

Econômica Federal, agência 

0788, conta 00638420-7 em no-

me de Gilberto Pereira. N 
 

Acácio Gomes, Redação Nova News 

Veto à lei do benzeno é derrubado na ALESP 

de Saúde, mais de 40% dos pos-

tos de combustíveis paulistas têm 

algum tipo de contaminação, o 

que representa cerca de 70% das 

áreas contaminadas no estado. 

     O benzeno é um líquido inco-

lor e inflamável presente nos deri-

vados de petróleo, que evapora 

quando em contato com o ar. É 

um produto sabidamente cancerí-

geno, por isso deve ter seu uso 

controlado. Ao abastecer um veí-

culo além do limite da bomba, por 

exemplo, os vapores do benzeno 

se desprendem da gasolina e se 

espalham pela atmosfera, colo-

cando em risco a saúde dos fren-

tistas; de usuários dos postos de 

abastecimento; da população do 

entorno; de quem estiver passan-

do; e do meio ambiente como um 

todo. N 

Por Guilherme Moura 

Visão Oeste 

 

pressamente. 

     Seguindo adiante com o arti-

go: 

     “§ 1º - Em caso de dano cau-

sado pelo empregado, o desconto 

será lícito, desde de que esta pos-

sibilidade tenha sido acordada ou 

na ocorrência de dolo do empre-

gado. (Parágrafo único renumera-

do pelo Decreto-lei nº 229, de 

28.2.1967)” 

     Aqui a lei deixa claro que, para 

o desconto decorrente de dano 

causado pelo empregado deve ha-

ver previsão preestabelecida em 

contrato de trabalho, já em caso 

de falta de previsão o desconto se-

rá legal apenas se houver com-

provado o dolo do empregado. 

     “§ 2º - [...] (Incluído pelo De-

creto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

     § 3º - [...] (Incluído pelo De-

creto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

     § 4º - [...] (Incluído pelo De-

creto-lei nº 229, de 28.2.1967)” 

     Existem outros descontos le-

gais além destes mencionados a-

cima, os quais estão elencados na 

Lei nº 13.172, de 21 de Outubro 

de 2015 “Art. 1º Os empregados 

regidos pela Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943, poderão auto-

rizar, de forma irrevogável e irre-

tratável, o desconto em folha de 

pagamento ou na sua remune-

ração disponível dos valores refe-

rentes ao pagamento de emprés-

timos, financiamentos, cartões de 

crédito e operações de arrenda-

mento mercantil concedidos por 

instituições financeiras e socieda-

des de arrendamento mercantil, 

quando previsto nos respectivos 

contratos.” 

     Para esta lei deve-se uma ex-

plicação mais abrangente, sendo 

assim, a abordagem em um artigo 

individual é mais adequada. 

     Bom, estes são os descontos 

legais que podem ser feitos na fo-

lha de pagamento do funcionário 

conforme legislação trabalhista. 

 

 

 

 

     Norminha 

     DESDE janeiro deste ano, os 

postos de combustíveis de todo o 

estado de São Paulo estão proibi-

dos de abastecer os veículos além 

do limite da bomba. A lei 16. 

656/18, de autoria do deputado 

estadual Marcos Martins (PT), 

tem como objetivo preservar a 

saúde e o meio ambiente da ex-

posição e contaminação pelo 

benzeno. 

     Após ter sido aprovado pela 
 

 
 

 
 

Assembleia Legislativa no final de 

2016, o projeto foi vetado pelo 

governador Geraldo Alckmin. De-

vido seu caráter protetivo à saúde 

e ao meio-ambiente, no entanto, o 

deputado conseguiu, no final de 

2017, derrubar o veto e sancionar 

a lei. 

     “Ao interromper o abasteci-

mento quando a trava da bomba 

for acionada conseguimos evitar 

que os vapores do benzeno sejam 

dispersados pela atmosfera, ga-

rantindo um ambiente saudável 

para todos”, afirma o autor da lei. 

     Segundo dados da Vigilância 

Sanitária, da Secretaria Estadual  

 

Vítima de acidente de trabalho, morador de Nova Andradina 

sofre por não ter R$ 159 mil para custear cirurgia 

Gilberto Pereira, de 41 anos, afirma que sofre risco de amputação da perna direita caso não consiga 

recursos para procedimento cirúrgico 

 

     Norminha 

     NO DIA 01 de maio de 2015, o 

construtor civil Gilberto Perreira, 

de 41 anos, residente em Nova 

Andradina (MS), sofreu um aci-

dente de trabalho que lhe causa-

ria, a partir daquele momento, 

muita dor, sofrimento e preocupa-

ção. Ao cair de um andaime en-

quanto trabalhava, Gilberto sofreu 

uma fratura exposta no tornozelo 

direito e precisou passar por uma 

cirurgia de emergência no Hospi-

tal Regional (HR) Francisco Dan-

tas Maniçoba. 

     O construtor conta que, na-

quela época o procedimento foi 

realizado com sucesso, sendo 

que, alguns dias depois, o médico 

que atendeu o trabalhador falou 

da necessidade da realização de 

uma segunda cirurgia, nas pala-

vras dele, para efetuar o ligamento 

dos tendões que teriam se rompi-

do devido à fratura. “Dois meses 

depois da primeira intervenção, 

passei pelo segundo procedimen-

to, no entanto, quando o médico 

abriu meu pé, verificou que os 

tendões não estavam rompidos, 

mas apenas danificados”, afirma 

ele. 

Imagem: Acácio Gomes / Nova News 

 

Trabalhador sofreu acidente no Dia do 

Trabalho em 2015 e até hoje sofre em 

busca de uma solução. 
 

     Gilberto Pereira conta que, a-

pós este segundo procedimento, 

seu pé começou a apresentar um 

quadro grave de infecção, com in-

chaço, vazamento de pus e de-

mais complicações, além de uma 

dor insuportável. O trabalhador 

conta que o médico que efetuou 

estes dois primeiros procedimen- 

 

     Norminha 

     VENHO por meio deste artigo 

abordar um tema importante rela-

cionado ao pagamento de salá-

rios. 

     Sabemos que o salário do tra-

balhador é protegido rigorosa-

mente pelo ordenamento jurídico, 

uma vez que se trata de valor im-

prescindível para seu sustento e 

de sua família. 

     Vejamos a base legal que dis-

põe sobre os descontos legais na 

folha de salário: 

     “Art. 462 da CLT - Ao empre-

gador é vedado efetuar qualquer 

desconto nos salários do empre-

gado, salvo quando este resultar 

de adiantamentos, de dispositi-

vos de lei ou de contrato coleti-

vo.” 

     Adiantamentos: São aqueles 

valores resultantes de adianta-

mentos salariais e vales concedi-

dos pela empresa durante o de-

correr do mês, neste incluem-se 

valores inerentes a vales-farmá-

cia, plano de saúde, etc. Pela lei 

estes valores não possuem limite 

de concessão, mas existe limite 

imposto pelo sindicato da cate-

goria registrado em Convenção 

Coletiva de Trabalho, o qual deve 

ser obedecido pela empresa. A-

lém disso deve haver autorização 

expressa do funcionário para 

posterior desconto em folha; 

     Dispositivos de lei: São todos 

aqueles descontos predetermina-

dos em lei, por exemplo: Previ-

dência Social, Imposto de Renda, 

vale transporte, aviso prévio, fal-

tas injustificadas, pensão alimen-

tícia, etc; 

     Contrato Coletivo: Descontos 

previstos em Convenção ou A-

cordo Coletivo, desde que o fun-

cionário não tenha se oposto ex- 

gulamentada pelo Decreto n. 4. 

840/2003. Ocorre que essa Lei a-

plica-se apenas nos casos que 

citei anteriormente (Art. 1º da Lei 

nº 13.172, de 21 de Outubro de 

2015), e permite o desconto de 

até 30% da remuneração dispo-

nível do empregado. 

     Apesar da inexistência de lei, o 

TST externou seu entendimento 

na OJ- SDC 18, indicada abaixo: 

     OJ-SDC-18 DESCONTOS AU-

TORIZADOS NO SALÁRIO PELO 

TRABALHADOR. LIMITAÇÃO 

MÁXIMA DE 70% DO SALÁRIO 

BASE. Inserida em 25.05.1998 Os 

descontos efetuados com base 

em cláusula de acordo firmado 

entre as partes não podem ser su-

periores a 70% do salário base 

percebido pelo empregado, pois 

deve-se assegurar um mínimo de 

salário em espécie ao trabalhador. 

     Essa orientação jurispruden-

cial pautou-se da exegese dos ar-

tigos 82 e 462 da CLT. Do pa-

rágrafo único do art. 82 da CLT, 

entende-se que o empregado de-

verá receber, pelo menos, 30% do 

seu salário em espécie, ou seja, 

em dinheiro. Enquanto o artigo 

462 dispõe a obrigatoriedade de o 

desconto possuir respaldo em Lei 

ou em norma coletiva. 

     Por fim, pelos motivos elenca-

dos não pode haver saldo negati-

vo em folha de pagamento. 

     Resumindo: 

     Desconto de até 70% do salá-

rio base em casos dispostos pelo 

art. 462 da CLT, de modo que o 

empregado receba pelo menos 

30% em espécie; 

     Desconto de até 30% da remu-

neração disponível nos casos e-

lencados no Decreto n. 4.840/ 

2003 

     Links para consulta da legis-

lação estão disponíveis no corpo 

do artigo. Abaixo referências utili-

zadas: 

     Site Planalto e TST. N 
 

Andreia Ramires Goncalves 

Analista em Departamento Pessoal 
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     Tiana e Elaine fizeram carreira 

como manicuras. Mas em um se-

tor que não para de crescer e onde 

há sempre espaço, é comum ver 

mulheres trabalhando por neces-

sidade ou conveniência. “Existe 

uma flexibilidade de trabalho 

quando se ingressa nessa profis-

são. Por isso tantas mulheres ini-

ciam na hora da necessidade”, ex-

plica a pesquisadora Juliana Oli-

veira, lembrando que a falta de 

formalidade facilita o ingresso, ao 

mesmo tempo, favorecendo o se-

tor patronal, que não tem inte-

resse em formalizar a profissão. 

“A mulher faz um bico como ma-

nicura e consegue cuidar da casa, 

levar o filho na escola, dar conta 

de uma segunda jornada”. 

     Marina Rocha de Assis, 19 

anos, não quer seguir os passos 

das veteranas. Manicura desde os 

14, quando ainda achava “estra-

nho ficar pegando no pé dos ou-

tros”, sonha com outra profissão 

e divide o tempo das clientes com 

a sala de aula. “Sinceramente, 

ainda não sei o que vai acontecer 

quando eu me formar. Porque as 

minhas clientes falam ‘por favor, 

não para”, conta. No segundo ano 

da faculdade de fisioterapia, quer 

trabalhar com esporte ou na área 

de estética. “Eu consegui muita 

coisa, pago as minhas contas, 

comprei meu celular. Tudo com o 

meu dinheiro de manicure. Mas o 

meu sonho mesmo sempre foi a 

fisioterapia”. 

     A proximidade física com as 

clientes na hora de fazer o serviço 

facilita a comunicação. “A gente 

acaba sendo psicóloga, né?”, 

conta Tiana Rodrigues, que já teve 

que pedir para não escutar histó-

rias mais comprometedoras. “Eu 

falei para a cliente: ‘desculpa, mas 

eu não quero ser cúmplice'”. A-

companhar a cliente pelo salão 

também faz parte do serviço. “An-

tigamente, a gente fazia tudo se-

parado. Agora, não. Para ganhar 

tempo e dinheiro, se a cliente está 

no lavatório, a gente está lá tam-

bém, adiantando a unha”, explica 

Elaine Martins. “O ideal seria a 

gente trabalhar confortável, mas 

não dá”. Em geral, as manicures 

sentam em um banco com rodi-

nhas, que inclui uma gaveta onde 

guardam seus utensílios de traba-

lho. 

     Além do treino e da expe-

riência com as técnicas, as mani-

curas também precisam conhecer 

as particularidades de cada cli-

ente. “Tem cliente que gosta de ti-

rar mais a cutícula, aí a gente vai 

mais fundo”, explica Marina. 

     Ironicamente, enquanto escre-

via esta reportagem, a minha ma-

nicura, a Jane Brito, 26, deixou a 

profissão. Pelo Whatsapp, disse 

que conseguiu uma oportunidade 

como esteticista em outro salãoN 

Elas sustentam um hábito nacional, mas raramente são valorizadas por isso: 

As mulheres que ganham a vida fazendo unhas 
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Bonytha lembra de situações de 

racismo, como quando escutou de 

uma cliente “não, com a negra eu 

não vou fazer”. Parece não se abalar: 

“Eu não achei o fim do mundo 

porque isso é rotineiro, infelizmente. 

O preconceito nesse país é 

institucional”, diz. Foto: Tuane 

Fernandes 

     Norminha 

     A JANE faz minhas unhas há 

dois anos. No começo, nosso re-

lacionamento se resumia a oi e 

tchau. “Você era uma das clientes 

mais quietas, ficava na sua, lem-

bra disso?”, ela diz e cai na gar-

galhada. Eu lembro. Lembro que 

logo identifiquei o serviço dela 

como ótimo e ela – mesmo sendo 

muito simpática – acompanhou o 

meu ritmo silencioso. Em poucos 

minutos as minhas unhas esta-

vam perfeitamente polidas, pinta-

das e no tamanho ideal. Eu saia 

feliz do salão e a cada 15 dias vol-

távamos a nos encontrar. 

     Me chamava a atenção o seu 

afinco na escolha da cor. Com 

mais de 200 tons disponíveis no 

carrinho, nem sempre ela se con-

tentava com os vidrinhos prontos. 

“Vamos fazer uma misturinha? 

Que cor é o seu vestido? Eu acho 

que essas cores não vão bater, 

mas se a gente colocar um cinti-

lante por baixo vai dar no tom”. A 

cada encontro, ela se especia-

lizava mais na minha unha. A 

ponto de ficar revoltada quando 

viu um tom amarelado do esmalte 

no meu pé. “Misericórdia, esse 

esmalte envelhece feio demais, 

não vou mais passar, tá? Vamos 

puxar mais para o nude a partir de 

agora”. 
 

 

Marina Rocha de Assis, 19 anos, não 

quer seguir os passos das veteranas. 

Manicura desde os 14, quando ainda 

achava “estranho ficar pegando no pé 

dos outros”, sonha em ser 

fisioterapeuta. Foto: Tuane Fernandes 
 

     Um dia perguntei como ela ini-

ciou na carreira. “Eu comecei para 

benefício próprio, eu fazia a unha 

das minhas amigas e elas faziam 

a minha, e todas saiam lindas, ar-

rasando”. A lógica do resultado 

parece ser a mesma até hoje. As-

sim que ela termina de limpar o 

esmalte, passa o spray secante, 

dá uma última conferida na palma 

da minha mão e nos cantinhos e 

exclama um “arrasou amiga”, o-

lhando com orgulho para a sua o-

bra  de arte.  “Não tem  coisa  me- 

melhor do que a cliente sair do 

salão se achando, sabe? Se sen-

tindo bem”. 

     Manicure é o nome dado ao 

trabalho de fazer as unhas – tanto 

como autocuidado, como em tro-

ca de pagamento. Aqui no Brasil, 

o mesmo nome é usado para de-

signar a profissional, quando o 

termo correto é manicura, para 

quem faz a unha, e pedicura, para 

quem faz os pés. Juliana Oliveira, 

socióloga da Fundacentro e auto-

ra da tese de doutorado “Fazendo 

a Vida Fazendo Unhas: uma Aná-

lise Sociológica do Trabalho de 

Manicure”, disponível também 

em e-book, chama a atenção para 

o fato de, apesar dos vocábulos 

“manicura” e “manicuro” consta-

rem na lista de vocábulos da Aca-

demia Brasileira de Letras, ne-

nhum dos dois ser usado ou co-

nhecido do público. “Este pode 

ser um indicativo da pouca aten-

ção dada ao trabalho de manicure 

no Brasil e da falta de reco-

nhecimento da atividade como 

uma profissão”. 

Foto: Tuane Fernandes 

 

Tiana Rodrigues, 57, trabalha fazendo 

unhas há mais de 40. “Eu gosto de 

receber as minhas clientes bem 

arrumada”. Vestida toda de preto, com 

uma maquiagem sóbria, brinco e colar 

dourado, resume o seu estilo em uma 

palavra: “elegância”.  
 

     Diferente de outros países, on-

de o trabalho da manicura é lixar, 

empurrar a cutícula e pintar as u-

nhas – com muito cuidado para 

que o esmalte não saia tanto para 

fora dos limites; no Brasil, o ritual 

é um pouco mais minucioso. É 

hábito fazer a cuticulagem com-

pleta, pintar quase que toda a área 

em volta dos dedos, para depois 

limpar cuidadosamente, deixando 

a unha perfeita, como se tivesse 

nascido esmaltada. E o serviço vai 

muito além da técnica. “A cliente 

vem em primeiro lugar. O que se 

espera é que a manicura esteja a 

serviço, não importa a extensão 

desse serviço”, diz Juliana. “Por 

exemplo, você vai no McDonald’s 

e espera que o atendente entregue 

no balcão o lanche que você com-

prou, fim. No caso da manicura, o 

serviço não é delimitado. Existe 

um conjunto de expectativas: car-

regar a bolsa da cliente, calçar o 

sapato, oferecer café. Uma mãe 

que vai ao salão com o filho, es-

pera que a manicura não se in-

comode”. 

     O Brasil é o segundo maior 

consumidor de esmaltes do mun-

do, atrás dos EUA. Representa 

11,7% do consumo mundial des-

te produto, que movimentou, em 

2016, 522 milhões de dólares em 

território nacional, segundo a As-

sociação  Brasileira  da  Indústria  

de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosmético (ABIHPEC). O setor de 

beleza – apesar da crise econô-

mica – teve um crescimento com-

posto de 10,5% nos últimos 10 

anos e 4,8% em 2016, sendo o 

setor industrial que mais investiu 

em publicidade no último ano. O 

último relatório feito pela ABIH 

PEC mostra que o número de 

empresas que prestam serviços 

de cabeleireiro, manicure e pedi-

cure cresceu expressivamente: de 

27.434, em 2009, para 698.239, 

em 2016. Esse levantamento con-

sidera apenas a abertura de CN 

PJs enquadrados nos regimes de 

MEI (microempreendedor indivi-

dual), ME (microempresa) e EPP 

(empresa de pequeno porte). 

Foto: Tuane Fernandes 

 

Marina Rocha de Assis, 19 anos, não 

quer seguir os passos das veteranas. 

Manicura desde os 14, quando ainda 

achava “estranho ficar pegando no pé 

dos outros”, sonha em ser 

fisioterapeuta. 
 

     No caso dos salões de beleza, 

as manicuras são fundamentais 

para a fidelização do público. “A 

manicure dá um giro no salão. 

Normalmente o primeiro serviço é 

a unha, e aí elas já começam a 

perguntar pra gente ‘esse cabelei-

reiro é bom?’ ‘tem esteticista?’. 

Então a gente acaba fazendo essa 

frente”, diz Elaine Martins, 39, 

mais conhecida como Bonytha. 

No ramo desde os 20 anos, já tra-

balhou em diversos salões e hoje 

atende também na própria casa. 

“Mas por que vocês tão querendo 

fazer reportagem de manicure, 

ein?” 

     A Pesquisa Nacional por A-

mostras de Domicílio (PNAD), de 

2015, estima que mais de 1,8 mi-

lhões de pessoas trabalham em 

cargos no setor de beleza. Deste 

total, 86% são mulheres. Não e-

xiste um número específico das 

manicuras, mas é evidente a he-

gemonia feminina na profissão. 

Elas ganham menos do que cabe-

leireiros e esteticistas, lidam dia-

riamente com objetos cortantes e 

estão expostas – assim como as 

clientes – a diversas doenças. “É 

uma categoria de mulheres com 

baixo grau de instrução, baixa au-

toestima, que muitas vezes de-

pende economicamente do mari-

do. Aprendem a profissão em ca-

sa, com uma tia ou alguém. For-

talecer essa profissão é também 

dar autonomia a esse grupo de 

mulheres. Foi justamente isso 

que me fez lutar pela causa”, diz 

Fernanda Oliveira Franco, 43, 

fundadora do extinto SindMani, o 

Sindicato Nacional de Manicures. 

     Fernanda começou a fazer u-

nhas aos 12 anos de idade. “Meus 

pais  eram contra,  falavam  que é 

 

profissão de gente que não tem 

estudo, mas sempre foi a minha 

paixão”. Em 2003 foi a vencedora 

do campeonato de unhas decora-

das no Rio de Janeiro, prêmio que 

ganhou três vezes seguidas, e, 

alguns anos depois, patenteou 

uma canetinha que inventou para 

facilitar o trabalho das manicuras 

que, assim como ela, usavam téc-

nicas de decoração. “Eu rodei o 

Brasil, dei cursos, conheci as 

profissionais, fui me apaixonando 

cada vez mais pelo trabalho que 

essas mulheres fazem, pela com-

petência delas”, diz. “Ao mesmo 

tempo, fui vendo as incoerências: 

elas não almoçam, trabalham ho-

ras a fio, não são registradas, de-

senvolvem alergias, problemas 

de coluna e, além de tudo, muitas 

desconhecem seus direitos. E, 

claro, para o sistema é muito con-

veniente que permaneça assim”. 

Em 2012, Fernanda resolveu fun-

dar o SindMani. 

     “A minha luta era que as mani-

curas tivessem uma formação pa-

recida com a da podóloga”, conta. 

“Mas aí, eu bati de frente com o 

sistema quando eu quis saber 

porque o maior fabricante de ali-

cates no Brasil não se preocupa 

em capacitar as profissionais que 

utilizam a ferramenta”. Em 2015, 

o Sindimani não tinha mais forças 

para continuar e Fernanda resol-

veu sair do Brasil. “Eu não fiz o 

jogo do sistema, foi isso”. Mes-

mo afastada da profissão a paixão 

pelo ofício é exaltada em várias 

falas como: “Se você me pergun-

tar hoje qual é a minha paixão, eu 

vou te falar que é fazer unha”. 

Foto: Tuane Fernandes 

 

Bonytha lembra de situações de 

racismo, como quando escutou de uma 

cliente “não, com a negra eu não vou 

fazer”. Parece não se abalar: “Eu não 

achei o fim do mundo porque isso é 

rotineiro, infelizmente. O preconceito 

nesse país é institucional”, diz. 
 

     Desde 2012, a Lei no 12.592, 

assinada pela presidente Dilma 

Rousseff, regulamenta o setor. 

Pela legislação, não é obrigatório 

ter curso específico para exercer a 

profissão. “Depois, em 2016, en-

quanto se discutia a reforma tra-

balhista, uma minirreforma acon-

teceu no setor de beleza”, explica 

a pesquisadora Juliana Oliveira. 

Ela se refere a Lei nº 13.352, de 

27 de outubro de 2016, que per-

mite aos salões de beleza firma-

rem contratos sem vínculo em-

pregatício com esteticistas, mani-

curas e cabeleireiros. “A gente 

tem que entender se isso é bom 

ou ruim de qual ponto de vista”, 

alerta. “No começo da carreira, 

uma manicura jovem chega a tirar 

3 mil como autônoma só em co-

missão, quando o piso salarial é  

pouco mais que 1 mil. Mas quan-

do estão mais velhas e já não a-

guentam trabalhar 10 horas por 

dia, fica difícil – a conta não fe-

cha.” 

     A falta de obrigatoriedade para 

qualificação não mudou em nada 

a vontade de Elaine Martins, a Bo-

nytha, em se aprimorar. “Uma cli-

ente me presenteou com um curso 

de podologia que me abriu muitas 

portas. Depois eu fui me especia-

lizando, fiz curso de alongamento 

de unhas”, conta. “Ganhei muito 

dinheiro investindo na profissão, 

me deu retorno, sabe? Quando eu 

trabalhava como doméstica, eu 

não sabia o que era ir no cinema, 

comer fora. E como manicure eu 

consigo ter as minhas coisas”. O 

segredo da profissão não está só 

nos cursos. “Tem que treinar mui-

to, sempre. Treinar, treinar, trei-

nar. Depois é você, além de um 

serviço muito bem feito, ser sim-

pática e muito discreta, isso é fun-

damental”. Bonytha é especialista 

em unhas de porcelana, acrigel, 

gel e fibra de vidro, esta última, 

segundo ela “é a sensação do mo-

mento, dá até pra usar sem pintar 

porque fica bem natural.” 

     Tiana Rodrigues, 57, trabalha 

fazendo unhas há mais de 40. “Eu 

gosto de receber as minhas clien-

tes bem arrumada”. Vestida toda 

de preto, com uma maquiagem 

sóbria, brinco e colar prateados, 

resume o seu estilo em uma pa-

lavra: “elegância”. Começou no 

ramo com incentivo da mãe e, a-

pesar de já ter sido cabeleireira, 

nunca deixou de fazer unhas. “Eu 

fazia os dois e valorizava os dois 

igual”. Ela lembra da reação das 

pessoas às duas profissões. “É 

bem diferente quando você fala ‘eu 

sou cabeleireira’ e quando você 

fala ‘eu sou manicure’”, diz, “a 

pessoa te olha como quem diz as-

sim ‘podia ser mais, né’”. O pre-

conceito não afetou em nada a 

carreira e Tiana pretende fazer u-

nhas por mais alguns anos. “Eu 

tenho orgulho de ser manicure, de 

trabalhar com o público e dar o 

meu melhor, sempre”. 

     Elaine Martins também relata 

situações de preconceito. E não só 

em relação à profissão: “A gente 

sabe que a ideia de beleza hoje 

não é a minha beleza. Então, ge-

ralmente, quando falam na recep-

ção “você vai fazer a unha com a 

Bonytha”, – o meu apelido -, e a 

pessoa não me conhece, você vê 

no olhar que a pessoa faz tipo “ah, 

você é a bonita? entendi.”. Tam-

bém lembra de situações de racis-

mo, como quando escutou de uma 

cliente “não, com a negra eu não 

vou fazer”. Parece não se abalar: 

“Eu não achei o fim do mundo 

porque isso é rotineiro, infeliz-

mente. O preconceito nesse país é 

institucional”, diz. 
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