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

     Norminha 

     SERÁ realizado no dia 24 de 

fevereiro de 2018, das 8 às 17 ho-

ras, no Auditório da IFES Campus 

Vitória (ES), o Curso eSocial “Vi-

são geral e as mudanças na ges-

tão do PPRA, LTCAT, PCA, PPP e 

PCMSO”. 

     O curso será ministrado pelo 

especialista em eSocial e Mestre 

em Saúde Ocupacional Marcos 

Jorge, do Rio de Janeiro. 

     Os participantes receberão ao 

final do evento, uma apostila com  
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Norminha 
 

DESDE 18/AGOSTO/2009 

Texto da norma da limpeza urbana é 

ajustado pela bancada do governo 
 

 

Prazo para envio do texto é até 9 de fevereiro 

tados do país: São Paulo (SP), 

Porto Alegre (RS), Salvador (BA) 

e Brasília (DF). 

     Além de ajustar os termos téc-

nicos, revisar e fazer as devidas 

adequações do texto original da 

norma, o grupo de trabalho tem 

como tarefa encontrar a melhor 

forma para que os trabalhadores 

sejam contemplados com as me-

didas de segurança necessárias 

para a execução das atividades. 

     A norma possui 10 capítulos, 

sendo que o último é um glossá-

rio da limpeza urbana. Está divi-

dida em “Objetivos”; “Organiza-

ção de atividades”; “PPRA e PC 

MSO”; “Análise Ergonômica do 

Trabalho”; “Veículos, máquinas e 

equipamentos”; “Treinamento”; 

“EPI´s e vestuário de trabalho”; 

“Coleta de resíduos sólidos” e 

“Varrição”. 

     Um aspecto inovador incluído 

no texto da norma é a Análise Er-

gonômica do Trabalho, que de a-

cordo com Tereza Ferreira dos 

Santos da Fundacentro, foi um 

ponto que mereceu bastante enfo-

que. “Esta norma tem como obje-

tivo tratar da gestão de segurança 

e saúde e conforto nas atividades 

de limpeza urbana”, destaca Fer-

reira. 

     Após os ajustes no texto final 

realizados pelo grupo de trabalho 

da bancada do governo, a Coor-

denação Geral de Normatização e 

Programas, CGNOR/DSST do Mi-

nistério do Trabalho enviará o tex-

to para a bancada dos trabalha-

dores e empregadores até o dia 9 

de fevereiro. Em 14 e 15 de março 

de 2018, o grupo de trabalho das 

três bancadas se reunirá em Bra-

sília. N 

 

Vitória (ES) terá 

palestra sobre 

Palestra sobre 

“Lider Coach em 

Segurança no 

Trabalho” 

 

Antonio Brito - Master Coach 

     Norminha 

     A PALESTRA “Lider Coach em 

Segurança do Trabalho: O cami-

nho para um profissional de su-

cesso”, será realizada no dia 21 de 

fevereiro de 2018, das 09h30 às 

11h, no auditório da Fundacentro-

ES. 
 

 
 

     Será proferida por Antonio Bri-

to, Presidente da Escola Brasileira 

de Coaching - Ebracoaching Cria-

dor do Programa Líder Coach em 

SST da Fundacentro-ES. 

     Coordenada por Antônio Car-

los Garcia Júnior a palestra é vol-

tada para profissionais da área de 

SST, com inscrições gratuitas. 

     Informações: 

     (27) 3315-0040 - Raquel - 

Ramal 220 Aline - Ramal 238 

     Inscrições: CLIQUE AQUI N 

 

do eSocial, mais precisamente na 

verificação dessas análises quan-

titativas e qualitativas nos Eventos 

S-2240 (Condições Ambientais 

do Trabalho - Fatores de Risco) e 

S-2241 (Insalubridade, Periculo-

sidade e Aposentadoria Especial), 

e nas Tabelas 21 (Fatores de Ris-

cos Ambientais), 22 (Fatores de 

Risco para Insalubridade/Pericu-

losidade/Penosidade - MTE) e 23 

(Aposentadoria Especial INSS). 

     Todas as informações e inscri-

ções os interessados poderão en-

contrar nas próximas páginas 

dessa edição nos quadro publi-

citários do evento ou pelo e-mail 

contato@norminha.net.br ou ain-

da pelo telefone/WhatsApp: 

     (18) 99765 2705 N 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi 

     Norminha 

     A CRIAÇÃO de uma norma re-

gulamentadora para o setor da 

limpeza urbana vem sendo discu-

tida desde 2015, quando, a partir 

de uma demanda enviada à Co-

missão Tripartite Paritária Perma-

nente - CTPP, pelos empregado-

res e trabalhadores para regula-

ção no setor, as três bancadas co-

meçaram a se organizar para a 

construção de um instrumento de 

proteção aos trabalhadores. 

     O grupo de trabalho da banca-

da do governo esteve reunido nos 

dias 29 e 30 de janeiro na sede da 

Fundacentro em São Paulo e por 

meio de videoconferência para a-

linhar as sugestões encaminha-

das pela sociedade. Participaram 

da reunião, o coordenador do 

Grupo de Trabalho Tripartite (GT 

T), Joelson Guedes da Silva, da C 

GNor (Coordenação Geral de Nor-

matização e Programas) - DSST 

(Departamento de Segurança e 

Saúde no Trabalho) do Ministério 

do Trabalho, Tereza Luiza Ferreira 

dos Santos, assessora da Direto-

ria Técnica da Fundacentro, Silvio 

Andrade, Auditor Fiscal do Traba-

lho do Rio de Janeiro e repre-

sentantes da Secretaria de Previ-

dência do Ministério da Fazenda e 

do Ministério da Saúde. 

     Nesta terceira etapa de traba-

lho, o objetivo da reunião foi ali-

nhar o texto da norma com as 

contribuições encaminhadas pela 

sociedade. As primeiras etapas se 

deram com a consulta pública 

disponibilizada no site do Minis-

tério do Trabalho e encerrada em 

maio de 2017 e a realização das 

audiências públicas em quatro es  

 

 

 

 

 

Vitória (ES) terá curso eSocial em fevereiro 
 
  
 

todo o conteúdo do evento. 

     As informações sobre a emen-

ta do curso e formulário para ins-

crição poderão ser acessadas a-

través desse link: 

https://goo.gl/forms/lN43GmqrL

2gUxqot2 

     Informações: 

     (27) 3059-8804 

     (27) 99847-1028 (Giliard) 

     (27) 99719-8463 (Ivan) 

     Esse é o curso do momento e 

é aberto para todos que estarão 

envolvidos com eSocial. 

      

     Norminha 

     SERÁ no dia 07 de abril de 

2018, das 8 às 17 horas no Au-

ditório do SEST/SENAT. 

     Não basta elaborar um PPRA. 

É preciso elaborá-lo bem, para 

que além de garantir a saúde e in-

tegridade física do trabalhador, 

possa substituir o LTCAT como 

Demonstração Ambiental e sirva 

de plataforma informativa do eSo- 

 

Marcos Jorge 

N 

Brasil terá documento único e digital a partir de julho 
 

 
 

 

Araçatuba terá Curso de PPRA com 

ênfase em PPP e eSocial 

 

     Norminha 

     O Documento Nacional de 

Identidade (DNI), documento úni-

co, digital e biométrico que reuni-

rá diferentes registros civis dos 

brasileiros, teve o seu projeto pi-

loto lançado na segunda-feira (5) 

pelo governo federal. O DNI utiliza 

o banco de dados e biometria do 

Tribunal Superior Eleitoral, do go-

verno federal e também do Poder 

Judiciário e promete mais facili-

dade na hora da identificação. 

     O documento reúne dados co- 
mo Certidão de Nascimento, CPF 
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cial, bem como para preenchi-

mento do PPP (até entrada em vi-

gor das ocorrências do eSocial, 

de SST), atendendo as exigências 

do Ministério do Trabalho, da 

Previdência Social e da Receita 

Federal. 

     Nas páginas dessa edição você 

tem mais informações e de como 

fazer sua inscrição. Veja vídeo de 

divulgação. N 

  

Navarro aplica em Vitória (ES) o curso de 

Higiene Ocupacional com apoio de Norminha 
 

balho, Técnicos de Enfermagem 

do Trabalho, Estudantes do Curso 

de Segurança do Trabalho, Higie-

nistas Ocupacionais, Peritos Tra-

balhistas e demais participantes 

no interesse de avaliações quanti-

tativas e qualitativas com elabora-

ção de Laudos de Insalubridade, 

Periculosidade e LTCAT. 

     Será realizada a parte prática 

de elaboração e interpretação dos 

resultados, vislumbrando princi-

palmente a Insalubridade e a Peri-

culosidade (enunciados legais do 

Ministério do Trabalho e Empre-

go) , Agentes Nocivos - LTCAT (e-

nunciados legais do Ministério da 

Previdência e Assistência Social). 

     Será inserido também a parte 

de Eventos e Tabelas do Manual 

     Norminha 

     O CURSO de Higiene Ocupa-

cional com ênfase em perícia/as-

sistência técnica, com prática 

instrumental de avaliações quan-

titativas, elaboração de laudos, le-

gislação previdenciária e traba-

lhista será realizado em Vitória 

(ES) nos dias 23, 24 e 25 de maio 

de 2018, das 8 às 17 horas no 

Auditório da Ebra – Escola Brasi-

leira de Coaching que fica na Rua 

Gelu Verloet 500 – sala 3 no Edi-

fício Omni Tower – Jardim Cam-

buri. 

     O evento é destinado para Ad-

vogados, Engenheiros de Segu-

rança do Trabalho, Técnicos de 

Segurança do Trabalho, Médicos 

do Trabalho, Enfermeiros do Tra- 

 

     Norminha 

     Marcando o início da Campa-

nha Salarial dos trabalhadores no 

setor industrial farmacêutico, diri-

gentes da FEQUIMFAR (Federa-

ção dos Trabalhadores nas Indús-

trias Químicas e Farmacêuticas 

do Estado de São Paulo), e dos 

Sindicatos filiados estiveram reu-

nidos para o Seminário de Nego-

ciação Coletiva que determinou 

uma Pré-Pauta de Reivindicações 

e estratégias para a Campanha 

Salarial e Social da categoria. 

     A FEQUIMFAR e Sindicatos fi-

liados representam cerca de 20  

 

Químicos aprovam pré-pauta de reivindicações 

mil trabalhadores no setor indus- 

trial farmacêutico em várias regi-

ões do estado de São Paulo. 
 

 
 

Destaques da Pré-Pauta de 

Reivindicações 
 

     Reajuste Salarial: INPC + 3% 

de Aumento Real; Piso Salarial 

(Salário Normativo) de R$ 1.900, 

00; PLR no valor de 2 Salários  

 

Normativos; Cartão Alimentação/ 

Cesta Básica: R$ 400,00 

     Próximos passos 

     Até o dia 5 de março, diri-

gentes dos Sindicatos filiados re-

alizarão assembleias nas bases 

para avaliação e aprovação da 

Pré-Pauta pelos trabalhadores. 

Em 6 de março, haverá uma gran-

de assembleia na sede da FE-

QUIMFAR, em São Paulo SP, para 

considerações finais sobre a Pau-

ta de Reivindicações que, se apro-

vada, será entregue no mesmo dia 

aos representantes do setor patro-

nal do SINDUSFARMA. N 

Curso completo 

NR12 em 

Presidente 

Prudente 

     NOS quadros publicitários 

dessa edição você encontrará in-

formações de como participar do 

Curso completo da NR-12 para 

aprender a trabalhar com todas as 

etapas da Norma. O curso será no 

Campus II da Unoeste. N 

de baratear os custos com emis-

são de novos documentos - cada 

DNI custa apenas R$ 0,10.  “Des-

cortina-se com o DNI uma imensa 

avenida de possibilidades porque 

a solução que está sendo dada é 

inteligente, digital, sem burocra-

cia, flexível e adaptável a todos os 

tipos de serviços”.      

     De acordo com o governo fe-

deral, após passar pela fase de 

testes, o Documento Nacional de 

Identificação deve começar a che-

gar aos brasileiros a partir de ju-

lho de 2018. N Tecmundo 

NORMINHAS 

MINISTÉRIO 
TRABALHO 

MINISTÉRIO 
PREVIDÊNCIA 

PORTAL 
NORMINHA 

FACEBOOK 
NORMINHA 

ARQUIVOS FUNDACENTRO 
INMETRO OIT BRASIL 

ANAMT ABHO 

CBO NRs 
CA EPI GOOGLE 

 

e título de eleitor e a ideia é que a 

lista aumente conforme novos 

convênios sejam firmados entre 

órgãos públicos para comparti-

lhamento da base de dados. Ini-

cialmente, ele será testado apenas 

por cerca de 2 mil servidores do 

TSE e do Ministério do Planeja-

mento, que poderão baixar o apli-

cativo do DNI em seus tablets ou 

smartphones. 

     Segundo o ministro do Plane-

jamento Dyogo Oliveira, a inten-

ção é tornar mais simples e eficien 
te a identificação do cidadão, além 

http://www.norminha.net.br/
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/inscricao-no-evento/753
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
https://goo.gl/forms/lN43GmqrL2gUxqot2
https://goo.gl/forms/lN43GmqrL2gUxqot2
https://www.youtube.com/watch?v=AC8d5VVDWr4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AC8d5VVDWr4&feature=youtu.be
https://www.tecmundo.com.br/mobilidade-urbana-smart-cities/126902-brasil-documento-unico-identificacao-julho-2018.htm
http://www.norminha.net.br/Norminha/norminhas.asp
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/
https://www.facebook.com/norminhanet
https://www.facebook.com/norminhanet
http://www.norminha.net.br/Arquivos/arquivos.asp
http://www.fundacentro.gov.br/
http://www.inmetro.gov.br/
http://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm
https://www.anamt.org.br/portal/
http://www.abho.org.br/
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
http://www.norminha.net.br/Normas/normas.asp
http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 02/10 - Norminha - DESDE 18/08/2009 - ANO 10 - Nº 453 - 08/02/2018 

Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 453 - 08/02/2018 - Fim da Página 02/10 

 

A ergonomia e o eSocial: Qual o impacto na empresa? 

Tabela 1:  Quesitos ergonômicos a serem avaliados na Tabela dos Fato-

res de Risco Ambientais, nas versões 2.1 e 2.2, do eSocial. 

 

 

 
Versão Versão 2.1 (Fev/2015) Versão 2.2 (Set/2016) 

Tabela dos 

leiautes do 

eSocial 

Tabela 21 Tabela 23 

Quesitos 

E1. Biomecânicos 04.01.000 Biomecânicos 

E1.1 Imposição de ritmos excessivos 04.01.001 Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos 

E1.2 Esforços físicos intensos 04.01.002 Postura sentada por longos períodos 

E1.3 Levantamento e transporte manual de peso 04.01.003 Postura de pé por longos períodos 

E1.4 Exigência de postura inadequada 04.01.004 Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho 

E1.5 Trabalho com exposição a monitores de vídeo 04.01.005 Exigência de esforço físico intenso 

E1.6 Outros 04.01.006 Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes 

 04.01.007 Frequente ação de puxar/empurrar cargas ou volumes 

 04.01.008 Frequente execução de movimentos repetitivos 

 04.01.009 Manuseio de ferramentas e/ou objetos pesados por períodos prolongados 

 04.01.999 Outros 

E2. Organizacionais, inclusive Psicossociais 04.02.000 Mobiliário e Equipamentos 

E2.1 Trabalho em turno e noturno 04.02.001 Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste 

E2.2 Monotonia e repetitividade 04.02.002 Equipamentos e/ou máquinas sem meios de regulagem de ajuste ou sem condições de uso 

E2.3 Situações de stress 04.02.999 Outros 

E2.4 Controle rígido de produtividade  

E2.5 Outros  

  

 04.03.000 Organizacionais 
 04.03.001 Ausência de pausas para descanso ou não cumprimento destas durante a jornada 

 04.03.002 Necessidade de manter ritmos intensos de trabalho 

 04.03.003 Trabalho com necessidade de variação de turnos 

 04.03.004 Monotonia 

 04.03.005 Ausência de um plano de capacitação, habilitação, reciclagem e atualização dos empregados 

 04.03.006 Cobrança de metas de impossível atingimento 

 04.03.999 Outros 

 04.04.000 Psicossociais/Cognitivos 
 04.04.001 Situações de estresse 

 04.04.002 Situações de sobrecarga de trabalho mental 

 04.04.003 Exigência de alto nível de concentração e atenção 

 04.04.004 Meios de comunicação ineficientes 

 04.04.999 Outros 

 

 

Porque reciclar o plástico? 
 

parte de todo lixo encontrado em 

terra e nos aterros sanitários e 

também um grande problema no 

mar e nas praias. Elas são es-

pecialmente danosas para os ani-

mais, principalmente tartarugas e 

mamíferos, que as confundem 

com alimentos como águas-vivas 

e as ingerem, ou ficam presos ne-

las - considera Juliana Assunção 

Ivar do Sul, da Universidade Fe-

deral de Pernambuco. 

     Legislações semelhantes já e-

xistem em vários outros países, 

que também vão além. No início 

deste ano, a cidade americana de 

Concord, no estado de Massa-

chusetts, proibiu a venda de água 

engarrafada. As garrafinhas de á-

gua e outras bebidas são outra 

praga da poluição por plásticos. 

Só nos EUA, são usadas 2,5 mi-

lhões destas por hora. 

 

     - Antes mesmo da reciclagem, 

o que precisamos mesmo é re-

duzir o consumo. Estamos vendo 

um aumento desenfreado da pro-

dução de plásticos porque a so-

ciedade já não consegue mais vi-

ver sem eles. A redução do uso le-

vará a um menor descarte – acre-

dita a pesquisadora. 

     E quanto a todo plástico que já 

está nos oceanos? Neste caso, 

não há muito o que fazer, la-

mentam os cientistas. 

     - Este plástico vai ficar para 

sempre e, em qualquer ambiente 

em que ele estiver, terá algum tipo 

de impacto - diz Juliana. 

     - Por isso, precisamos traba-

lhar sempre antes de o problema 

acontecer. Depois, não tem o que 

fazer, é só secar gelo, já que a 

quantidade de plástico que entra 

no mar é bem maior do que a que 

pode ser retirada. O que já está no 

mar não é recuperável, já era, Inês 

é morta - avalia Turra. 

 

Fonte: Adaptado de 

www.oglobo.com.br 

Uma ótima semana a todos e até 

a próxima! 

Patrícia Milla Gouvêa Dantas 

 

cados nesta área. Com isso surge 

o desafio de definir com clareza e 

objetividade a relação entre o tra-

balho realizado e os riscos ergo-

nômicos presentes no desempe-

nho das atividades. Para tal, é im-

portante que a empresa compre-

enda o conceito de Ergonomia an-

tes de utilizar o eSocial.  

     “Ergonomia (ou Fatores Hu-

manos) é a disciplina científica 

que trata da compreensão das in-

terações entre os seres humanos 

e outros elementos de um siste-

ma, e a profissão que aplica teo-

rias, princípios, dados e métodos, 

a projetos que visam otimizar o 

bem estar humano e a perfor-

mance global dos sistemas.” (As-

sociação Internacional de Ergo-

nomia, 2000) 

     Para responder aos quesitos 

relativos aos fatores de risco er-

gonômicos do eSocial, faz-se ne-

cessário avaliar a adaptação das 

condições de trabalho às necessi-

dades psicofisiológicas dos tra-

balhadores, por meio da realiza-

ção de uma Análise Ergonômica 

do Trabalho (AET), que é a meto-

dologia exigida na Norma Regula-

mentadora 17, da Portaria 3.214/ 

78 do Ministério do Trabalho. 

Nesta norma estão estabelecidos 

os parâmetros ergonômicos para 

as empresas brasileiras nos quais 

estão descritos os critérios para 

que os trabalhadores de uma de-

terminada empresa possam de-

sempenhar suas atividades com 

maior conforto, segurança e efi-

ciência. 

     Esta metodologia consiste em 

analisar as estratégias usadas pe-

lo trabalhador para administrar a 

distância entre o prescrito (prede-

terminado) e o real (efetivamente 

realizado), ou seja, o que se faz 

para dar conta do prescrito, me-

diante as condições de trabalho 

disponíveis. E é nesta distância 

em que se encontra a fonte es-

sencial das disfunções dos siste-

mas de produção. (Guérin et 

al.,2001) 

     A metodologia da Análise Er-

gonômica do Trabalho comporta 

duas etapas – a análise e a sín-

tese. A análise consiste de três fa-

ses: a análise da demanda, a aná-

lise da tarefa (prescrito) e a aná-

lise das atividades (real). Elas de-

vem  ser encaminhadas,  cronolo- 

*Patricia Frigeri Salles Melchiors 

     Norminha 

     O SISTEMA de Escrituração 

Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (e 

Social) é uma ferramenta instituí-

da pelo Governo Federal por meio 

do Decreto nº 8373/2014 e que 

passou a se tornar obrigatória pa-

ra todas as empresas desde ja-

neiro de 2018. Esta ferramenta, 

unifica a forma de envio das infor-

mações trabalhistas, previdenciá-

rias, tributárias e fiscais de todas 

as empresas aos órgãos compe-

tentes e tem exigido que as em-

presas façam diversas adaptações 

antes de adotá-la. Este sistema 

vem se mostrando um instrumen-

to muito interessante nas organi-

zações, possibilitiando a redução 

de tempo na hora executar as o-

brigações fiscais, previdenciárias 

e trabalhistas e maior segurança 

jurídica.  Dentre as mudanças ne-

cessárias, estão as questões rela-

cionadas à saúde e segurança dos 

trabalhadores, uma vez que au-

menta a exigência e fiscalização 

em relação ao ambiente de traba-

lho, incluindo os riscos ergonô-

micos. 

     Diante destas mudanças trazi-

das pelo eSocial, a Ergonomia 

vem sendo colocada em evidência 

dentro das empresas, ao tornar o-

brigatório o fornecimento de in-

formações relacionadas aos ris-

cos ergonômicos. Quando se 

compara a versão 2.1, de fevereiro 

de 2015 com a versão 2.2, de se-

tembro de 2016, nota-se que na 

Tabela de Fatores de Riscos Am-

bientais, houve o acréscimo de 

diversos itens ergonômicos a se-

rem avaliados. Os fatores de risco 

ergonômicos foram divididos em 

quatro campos:  riscos biomecâ-

nicos, mobiliário e equipamentos, 

organizacionais e psicossociais/ 

cognitivos. Cada um destes cam-

pos está subdividido em itens que 

abordam um vasto conteúdo e 

que na versão anterior não esta-

vam contemplados como riscos 

para o trabalhador (Tabela 1). 

     Diante da nova situação, as 

empresas passaram a demandar 

maiores informações sobre Ergo-

nomia para o preenchimento ade-

quado das tabelas do eSocial e 

consequentemente, aumentou a 

procura  por profissionais  qualifi- 

 

 

 

 

 

 

gicamente, na medida do possí-

vel, culminando com uma fase de 

diagnóstico, que permitirá a ela-

boração das recomendações er-

gonômicas, com posterior valida-

ção da intervenção e eficiência de 

tais recomendações.  

     Por meio da AET, pode-se 

compreender melhor as situações 

de trabalho, identificando os ris-

cos a que os trabalhadores estão 

expostos e propor melhorias, 

possibilitando que eles realizem 

suas atividades laborais de forma 

mais confortável, segura e efici-

ente.  

     Sendo assim, ao alinhar o 

conceito de Ergonomia ao de pro-

dutividade, pode-se alcançar me-

lhores resultados para a empresa 

e, ao mesmo tempo, garantir 

bem-estar e qualidade de vida pa-

ra os seus trabalhadores. 

Curso de Higiene Ocupacional 

com ênfase em Perícia e 

Assistência Técnica 

Vitória (ES) 

23, 24 e 25 de Maio de 2018 

Informações: 18 99765 2705 

contato@norminha.net.br 

     Uma vez que o eSocial já está 

em vigor, torna-se necessário que 

as empresas se adaptem e cum-

pram suas exigências.  A imple-

mentação do eSocial pode trazer 

uma série de vantagens para a 

empresa, melhorando inclusive o 

controle sobre o ambiente de tra-

balho e a saúde dos trabalhado-

res. 

     Investir na implementação da 

Ergonomia no ambiente corpora-

tivo é fundamental não apenas pa-

ra alimentar as informações do 

eSocial de forma correta, mas 

principalmente, para melhorar as 

condições de trabalho, contribu-

indo na prevenção de acidentes 

laborais e doenças ocupacionais. 

Além disso, possibilita que a em-

presa se ajuste à legislação traba-

lhista, evitando multas e proces-

sos judiciais, assegurando a saú-

de financeira e melhorando os re-

sultados corporativos. N 
 

 

*Patricia Frigeri Salles Melchiors 

Enfermeira do Trabalho e Ergonomista  

Atua na Coordenação de Vigilância em 

Saúde do Trabalhador da Secretaria 

Municipal de Vitória-ES 

Membro do Grupo de Enfermagem do 

Trabalho, Coren-ES (GTET-ES) 

Representante no ES, da Associação 

Nacional de Enfermagem do Trabalho 

(ANENT-ES_ 

Contato:  e-mail:  

patriciamelchiors.epidemio@gmail.com 

 

 

 

(Parte 3/3) 

     O que podemos fazer? 

     "Todo mundo é plástico, mas 

eu amo plástico. Eu quero ser 

plástico", disse o artista ameri-

cano Andy Warhol na década de 

60. Embora ele se referisse à in-

dústria do entretenimento de Hol-

lywood, não está muito longe da 

realidade atual. Abolir estas resi-

nas de nosso dia a dia seria muito 

difícil, para não dizer impossível. 

Boa parte da comida que con-

sumimos vem acondicionada - e 

preservada - em embalagens 

plásticas, e praticamente para 

qualquer lado que olhemos ele 

está presente. De acordo com a 

Associação Brasileira da Indús-

tria do Plástico (Abiplast), as 

principais destinações da produ-

ção nacional no ano passado fo-

ram os setores alimentício (17, 

5%), de construção civil (15, 

6%), de embalagens (14,5%) e a-

grícola (10,6%). Isso, porém, 

também não quer dizer que não 

se devam buscar alternativas e 

soluções. Já existem plásticos bi-

odegradáveis, mas, como eles 

ainda são bem mais caros do que 

os comuns, sua fabricação e uso 

é muito pequena. 
 

 
 

     Além disso, se por um lado a 

durabilidade e persistência das 

resinas plásticas são um proble-

ma para o meio ambiente, elas 

também podem ser parte da sua 

solução. Como não se degrada, 

um mesmo plástico pode ser reu-

tilizado várias vezes. Para tanto, 

porém, é preciso incentivar sua 

reciclagem, com ações de educa-

ção ambiental e coleta seletiva. 

Segundo dados do Plastivida, 

instituto sócio-ambiental mantido 

pela Associação Brasileira da In-

dústria Química (Abiquim), o ín-

dice  de  reciclagem  de plásticos 

no Brasil estava em 21,2% em 

2007. É uma proporção equiva-

lente a de países desenvolvidos 

como Holanda (20,8%) e Suíça 

(21,8%), acima da média da Uni-

ão Europeia no mesmo ano (18, 

3%) e bem superior à dos EUA, 

que está entre apenas 5% e 10%. 

     - O plástico sempre pode ser 

reciclado e este seria o caminho 

mais lógico. A capacidade de rea-

proveitamento é justamente um 

dos trunfos do produto. Não va-

mos nem podemos abolir os 

plásticos, mas devemos usá-los 

com mais sabedoria - defende A-

lexander Turra, da USP, para 

quem  a primeira  coisa a se fazer 

é implantar sistemas de gestão 

que, no caso dos pellets, garan-

tam uma perda zero para o meio 

ambiente, além de maior raciona-

lidade do seu uso em embala-

gens. - Outro dia ganhei um pre-

sente que vinha envolto em cinco 

folhas de plástico. Para quê isso? 

     Um dos principais fatores que 

podem estimular a reutilização 

dos plásticos é o econômico. Para 

começar, a fabricação das resinas 

consome cerca de 8% da pro-

dução mundial de petróleo. Com 

a expectativa de uma crescente 

escassez, e consequente aumento 

do preço, do insumo, fazer mais 

plástico novo vai ficar cada vez 

mais caro. Além disso, de acordo 

com relatório do Instituto de Pes-

quisa Econômica Aplicada (Ipea) 

deste ano, a indústria da reci-

clagem poderia gerar ganhos de 

mais de R$ 8 bilhões anuais no 

país, com os plásticos respon-

dendo pela maior parte deste po-

tencial econômico, com mais de 

R$ 5 bilhões. 

     - Assim, mesmo que a gente 

não incentive o reuso, o mercado 

vai acabar regulando isso. Uma 

hora a reciclagem vai se tornar 

mais atrativa economicamente e, 

quando esta hora chegar, vai co-

meçar a faltar plástico nos lixões - 

acredita o biólogo. 

     Mas há limitações para a reuti-

lização das resinas. A legislação 

brasileira e em muitos países on-

de ela existe não permite o uso de 

plástico reciclado na fabricação 

de novas embalagens para produ-

tos alimentícios. Desta forma, ca-

da nova caixinha de leite ou pa-

cote de biscoito vai sempre de-

mandar uma boa dose de plástico 

"virgem". 

     Enquanto a reciclagem não a-

vança, no entanto, a melhor defe-

sa parece ser mesmo o ataque, 

com medidas de restrição do uso 

que levem a uma redução do con-

sumo geral de plásticos. É o caso, 

por exemplo, de recente lei em vi-

gor no estado do Rio de Janeiro, 

que determina que supermerca-

dos e estabelecimentos comer-

ciais de médio e grande portes su- 
bstituam os sacos plásticos por 

sacolas reaproveitáveis. Só no es-

tado são usadas cerca de 200 mi-

lhões de sacolas plásticas por 

mês, ou quase 2,5 bilhões por 

ano. Para estimular a adesão do 

consumidor, a medida prevê ain- 
da um desconto de R$ 0,03 no 

valor da compra para cada cinco 

itens adquiridos por quem opte 

não usar os sacos descartáveis, 

ou um quilo de arroz ou feijão 

para quem devolver 50 deles para 

reciclagem. 

     - Esta é uma excelente medida. 

As sacolas  representam  uma boa 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
mailto:patriciamelchiors.epidemio@gmail.com
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Metalúrgicos alemães 

conquistam redução de jornada 

de 35 para 28 horas semanais 

Acordo assegura ainda aumento de 4,3% para evitar concentração de 

renda. "É uma excelente resposta para a indústria 4.0", diz o brasileiro 

Valter Sanches, secretário-geral da IndustriALL 
 

 
 

“Tempo é vida, não dinheiro', diz sindicato. 'Produtividade 

conquistada com tecnologia precisa ser partilhada com a sociedade' 

     Norminha 

    O IG METTAL, o mais forte sin-

dicato alemão, que representa 3,9 

milhões de trabalhadores nos se-

tores metalúrgico e automotivo, 

obteve uma vitória que abre im-

portante precedente – na Alema-

nha e no mundo – visando à qua-

lidade de vida dos trabalhadores. 

Depois de uma série de reuniões 

tensas e paralisações de adver-

tência de 24 horas, com prejuízo 

de € 200 milhões à economia de 

empresas como Porsche, BMW, 

Airbus e Daimler, a categoria con-

seguiu um aumento da massa as-

larial de 4,3%, ante a reivindi-

cação de 6%, e a redução da jor-

nada de trabalho semanal de 35 

para 28 horas. 
 

 
 

     O acordo vai vigorar pelos 

próximos próximos 27 meses e 

proporciona cobertura para 900 

mil trabalhadores na principal á-

rea industrial do país. A expec-

tativa agora é que os benefícios 

conquistados influenciem outras 

negociações permitindo alcançar 

toda a base do sindicato." 

     “No passado, as empresas de-

mandaram flexibilidade para os 

trabalhadores, sem outro cami- 

 

nho. E isso foi ativado. Dar aos 

trabalhadores o direito de encur-

tar as horas de trabalho e poder 

determinar o próprio balanço en-

tre vida privada e trabalho é uma 

excelente resposta para a indús-

tria 4.0”, afirma o secretário-geral 

da IndustriALL, entidade mundial 

dos trabalhadores do ramo indus-

trial, o metalúrgico brasileiro Val-

ter Sanches, em referência às no-

vas tecnologias no setor produ-

tivo. 

     O IG Mettal é um dos sindica-

tos filiados à IndustriALL e tam-

bém um dos mais fortes do mun-

do. Sanches foi diretor da Confe-

deração Nacional dos Metalúrgi-

cos (CNM-CUT) e do sindicato da 

categoria no ABC. Deixou a presi-

dência da Fundação Comunica-

ção, Trabalho e Cultura – mante-

nedora da TVT e da Rádio Brasil 

Atual – para assumir em outubro 

de 2016 a secretaria-executiva de 

uma das maiores organizações 

sindicais do mundo. 

     "Novas tecnologias significam 

que a produtividade continua a 

subir. O direito a trabalhar menos 

horas, enquanto se mantém o 

mesmo salário, é uma resposta 

essencial. A produtividade com-

quistada com a indústria 4.0 pre-

cisa ser partilhada com a socie-

dade e os trabalhadores", diz o 

metalúrgico, funcionário da Mer-

cedes. "Reduzir a jornada é um 

caminho para evitar a concen-

tração de renda no bolso de pou-

cos", afirma ainda Sanches. "O 

aumento salarial vai ajudar a esti-

mular a economia alemã." N 

Rede Brasil Atual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleno da Corte trabalhista vai 

decidir se novas regras valem ou 

não para contratos anteriores a 

11 de novembro 

ria 808. A Anamatra, associação 

dos magistrados, lembra que há 

16 ações diretas de inconstitu-

cionalidade no Supremo Tribunal 

Federal. 

     Gandra apontou posições di-

vergentes na própria Comissão de 

Jurisprudência. "Havia basica-

mente três posições: uma mais a-

brangente, no sentido de mero 

cancelamento de súmulas, outras 

com a não aplicação a contratos 

vigentes e só a contratos novos e 

a posição intermediária, em al-

guns casos admitindo a modula-

ção, em outros não." Por modu-

lação de efeitos, entende-se a fi-

xação de uma limitação de tempo 

(antes ou depois da lei). 

 

     "Até o final deste ano, por e-

xemplo, é perfeitamente possível 

que várias dessas medidas caute-

lares sejam apreciadas", diz o pre-

sidente da Anamatra, Guilherme 

Feliciano, sobre as ações no STF. 

"Talvez sem o mérito em plenário, 

mas pelo menos teremos uma an-

tecipação do entendimento do Su-

premo, seja pelo relator ou pelo 

próprio plenário. Mas, neste mo-

mento, não temos absolutamente 

nada." N 

Rede Brasil Atual 

 

 

Faculdade de Saúde Pública – 

Universidade de São Paulo 

Seminário 

Científico 

Internacional 

comemorativo 

dos 100 anos 

     Norminha 

     EM 2018 a faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São 

Paulo (FSP/USP) completa seu 

primeiro centenário. Este é um 

momento não apenas de celebrar 

realizações, mas principalmente, 

para refletir as perspectivas futu-

ras da saúde pública. 
 

 
 

     Mais de 80% da população 

brasileira é urbanizada. Gerir á-

reas urbanas é uma tarefa a ser 

equacionada no século XXI, pois 

exige suprir necessidades como 

habitação, emprego, energia, á-

gua e saneamento, transporte, se-

gurança, educação e saúde. A ur-

banização induz aumento de do-

enças associadas à poluição am-

biental, de acidentes e violência, e 

de doenças crônicas não trans-

missíveis. 

     A globalização da economia é 

outro processo contemporâneo 

com repercussões na saúde. A 

trajetória do vírus Zika até sua 

detecção no Brasil e´um exemplo 

de como as conexões estabele-

cidas no mundo atual facilitam a 

disseminação de agentes de do-

enças. 

     Neste cenário de transforma-

ções sociais, incluindo urbaniza-

ção, globalização e mudanças cli-

máticas, os desafios futuros para 

a saúde que podem ser agluti-

nados em, pelo menos, seis di-

mensões: a) mudanças no perfil 

de doenças e determinantes das 

condições de saúde; b) meio am-

biente e sustentabilidade; c) polí-

ticas de promoção da saúde; d) 

recursos humanos e gestão de 

sistemas de saúde; e) judicializa-

ção e regulamentação em saúde; e 

f) inovação e tecnologia em saú-

de. 

     Assim, é a proposta deste Se-

minário estabelecer o diálogo en-

tre instituições sobre estes desa-

fios e discutir alternativas para su-

perá-los. 

    O evento será no Auditório João 

Yunes de 20 a 23 de fevereiro de 

2018. Inscrições no site: 

    http://www.fsp.usp.br/100anos 

N  

     Norminha 

     O TRIBUNAL Superior do Tra-

balho (TST) suspendeu, na tarde 

desta terça-feira (6/02), a reunião 

que debateria alterações em nor-

mas da Justiça do Trabalho por 

causa da Lei 13.467, de "reforma" 

da legislação trabalhista. O moti-

vo foi o impasse causado por um 

artigo da nova lei, que estabelece 

regras justamente para alteração 

de súmulas e enunciados. Há uma 

arguição de inconstitucionalidade 

do próprio TST em relação a esse 

item.  

     "Esse dispositivo (artigo 702 

da lei) já nasceu morto", afirmou 

o presidente da Comissão de Ju-

risprudência e de Precedentes 

Normativos do tribunal, ministro 

Walmir Oliveira da Costa, ao pro-

por a suspensão. "Efetivamente, 

estamos diante de uma preliminar 

de difícil superação no momento", 

concordou o presidente da Casa, 

Ives Gandra Martins Filho, embo-

ra não considere inconstitucional 

o artigo em questão. 

     Mais de 70 entidades estavam 

inscritas para se manifestar na ses 

 

Último dia do 

Senac no Riopreto 

Shopping oferece 

palestras gratuitas 

sobre gestores 

públicos 

     Norminha 

     NESTA quinta-feira, dia 8 de 

fevereiro, das 18h30 às 21 horas, 

o Senac Rio Preto (SP) oferece um 

programação gratuita com o tema 

Gestão Pública, no Estande Senac 

no Riopreto Shopping. O pales-

trante convidado é Celso Tucci, 

Mestre em ciência, tecnologia e 

sociedade e docente do Senac 

São José do Rio Preto. 

     A programação conta com 

duas atividades, sendo a palestra 

sobre A Importância do trabalho 

em rede para Gestão Pública e So-

cial e o Encontro com Gestores 

Sociais, que discutirá a respeito 

de planejamento e acompanha-

mento de resultados. Para partici-

par basta realizar a inscrição no 

próprio local. 

N 

são que acabou interrompida, de-

pois de menos de uma hora. Entre 

os vários temas em discussão, 

estão custas processuais, horas 

in itinere (trajeto de casa para o 

trabalho) e férias. 

     Agora, o colegiado vai elabo-

rar um parecer sobre a arguição 

de inconstitucionalidade, para 

decisão posterior pelo pleno da 

Casa, formado pelos 27 minis-

tros. Também foi formada uma 

comissão, com nove ministros, 

para debater a revisão das cha-

madas jurisprudências de direito 

intertemporal. Em resumo, é a 

discussão central, que tem pro-

vocado controvérsia: os termos 

da nova lei se aplicam a todos os 

contratos ou apenas àqueles ini-

ciados depois da entrada em vi-

gor da legislação, em 11 de no-

vembro? Essa comissão tem pra-

zo de 60 dias para apresentar re-

latório. 

     A Comissão de Jurisprudên-

cia divulgou parecer sobre 34 i-

tens, entre súmulas, orientações 

jurisprudenciais e precedente 

normativos, que são aplicados 

pelos juízes em suas decisões. 

Segundo Costa, houve preocupa-

ção de garantir o chamado direito 

adquirido. Além desses 34 itens, 

Gandra citou a necessidade de a-

tualização de outros 16, incluindo 

a conhecida Súmula 331, que tra-

ta da terceirização da mão de o-

bra. 

     Centrais e sindicatos conside-

ram a discussão precipitada, ar-

gumentando que muitos itens da 

Lei 13.467 são questionados na 

Justiça, além da própria regula-

mentação em debate no Congres-

so, por meio da Medida Provisó- 

 

 

 

Com impasse, TST suspende reunião que 

debateria mudança de normas 

Tribunal questiona artigo da lei da "reforma" trabalhista. Análise das súmulas será feita apenas depois de 

resolvida essa pendência 

http://www.norminha.net.br/
http://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2018/02/metalurgicos-alemaes-conquistam-reducao-de-jornada-semanal-de-35-para-28-horas
http://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2018/02/com-impasse-tst-suspende-reuniao-que-debateria-mudanca-de-normas
http://www.fsp.usp.br/100anos
http://www.topsegconsultoria.com.br/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 04/10 - Norminha - DESDE 18/08/2009 - ANO 10 - Nº 453 - 08/02/2018 

Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 452 - 01/02/2018 - Fim da Página 04/10 

     Norminha 

     ALÉM de enviar gratuitamente 

as edições de Norminha no e-mail 

de nossos seguidores, passamos 

também e postar nos Grupos de 

WhatsApp e nas últimas semanas 

começamos a observar uma pos-

tagem criativa de nossas edições. 

Fomos verificar quem era e des-

cobrimos a Cristiane Marques no 

estado do Espírito Santo, que é 

Técnica de Segurança do Traba-

lho. 
 

 

Cristiane Marques (TST) em sua 

própria arte. 

     Pedimos para Cristiane escre-

ver um pouquinho sobre suas a-  

Cristiane Marques TST-ES 

 

 

ções, e vejam o texto que ela nos 

enviou: 

     “Formada há uns 12 anos co-

mo técnica em segurança do tra-

balho. Sou apaixonada pela mi-

nha profissão, apesar de, no mo-

mento, estar em busca de uma re-

colocação em empresa. 

     Sempre que possível, procuro 

atualizar-me nos assuntos da área 

de SST e uma delas é a leitura da 

NORMINHA, sendo que hora ou 

outra repasso informações de 

cursos e palestras para o meu a-

migo  engenheiro Francisco  Gus- 

Missão urgente: inserir a pauta dos trabalhadores 

entre os presidenciáveis 

 
 

Técnica Capixaba divulga Norminha de maneira criativa 

mão, aposentado pela Fundacen-

tro-ES, mas que também contri-

bui como informante da NORMI-

NHA. Hoje, como membro do 

SESMT CAPIXABA, posso repas-

sá-las para mais contatos via 

What zap. 

     Mas, desde o final do ano pas-

sado, quando fui convidada a mi-

nistrar um treinamento “diferente” 

em uma empresa, venho mudan-

do o meu comportamento, come-

çando pela reestruturação dos 

materiais em PowerPoint. Desde 

então, a minha criatividade está à 

 

Queiroz Barbeiro Lima, Juliana 

Andrade Oliveira e Maria Maeno, 

pesquisadoras da Fundacentro. 

     Outro trabalho resultante do I 

Seminário de Sociologia da Fun-

dacentro foi a publicação do li-

vreto sobre o trabalho emocional 

e o trabalho de cuidado. O semi-

nário contou com a organização 

das pesquisadoras, Juliana An-

drade Oliveira e Myrian Matsuo. 

     Os autores destacam a impor-

tância da obra como uma “fonte 

de conhecimento para todos que 

querem se aprimorar no estudo da 

realidade social dos trabalhadores 

e das trabalhadoras”. 

     Doação 

     O último livro versa sobre 

“Trabalho: diálogos e críticas” or-

ganizado pelos Procuradores do 

Ministério Público do Trabalho, 

Lorena Vasconcelos Porto e Clau-

dio Jannotti da Rocha. 

     Por ocasião da participação da 

Procuradora e Doutora em Auto-

nomia Individual e Autonomia 

Coletiva, Lorena Vasconcelos  

flor da pele, criando situações de 

alegria e humor ao grupo. 

     Em breve pretendo fazer mais 

cursos, para aprimorar minhas 

habilidades com outros progra-

mas para minhas criações de “de-

sign”. Uma delas está aí: a esco-

lhida para a NORMINHA dessa e-

dição. 

     Desejo a todos os parceiros e 

a NORMINHA muito sucesso e 

que não pare de crescer.... 

     Cristiane Marques – TST”. 

     Cristiane é de Cachoeiro de 

Itapemirim-ES, se formou na SST 

no Centro Universitário São Ca-

milo e no momento está desem-

pregada. Quem souber de alguma 

vaga, pode chamar que ela está 

pronta para assumir a função de 

TST. 

    cristianemlima@yahoo.com.br 
 

 
 

     Hoje os holofotes estão volta-

dos para Cristiane, um dia podem 

estarem voltados para você! 

     Divulgue suas ações profis-

sionais e de sua empresa: 

     contato@norminha.net.br N 

 

 

Publicações impressas auxiliam em pesquisas 

sobre SST e no mundo do trabalho 

Porto na defesa de dissertação da 

aluna do curso de Pós-Graduação 

da Fundacentro, Fernanda Anraki 

Vieira, realizada em 2 de fevereiro, 

a Procuradora doou gentilmente à 

biblioteca da Fundacentro um e-

xemplar do livro. 

     A publicação da editora LTR, 

volume I é uma homenagem ao 

professor Márcio Túlio Viana e 

reúne ampla pesquisa para uma 

melhor compreensão das trans-

formações em prol da melhoria 

das condições de trabalho, como 

também o fortalecimento do Direi-

to do Trabalho. 

     O leitor encontrará capítulos 

que versam sobre o homem, o tra-

balho e a sociedade, discussões 

sobre a reforma trabalhista, o tra-

balho autônomo, a “pejotização” 

na reforma trabalhista, entre ou-

tros. 

     A obra “Trabalho: diálogos e 

críticas” está disponível somente 

na biblioteca da Fundacentro em 

São Paulo. N 

 

 

Nota Norminha: Apesar de que em 

nossa pauta não permitimos Polí-

tica, Religião e Futebol, pois so-

mos direcionados a serviços de 

melhores condições de trabalho e 

saúde para os trabalhadores, es-

tamos compartilhando o texto a-

baixo, enviado pela Assessoria de 

comunicação da FEQUIMFAR, 

pois é um momento de reflexão e 

que realmente mexe com a segu-

rança e saúde do trabalho, entre 

outras razões de melhores condi-

ções no trabalho. 

     Norminha 

     OS TRABALHADORES, em ge-

ral, e os dirigentes sindicais, em 

especial, devem pautar suas a-

ções e decisões pelos dados da 

realidade. Há pouco ou nenhum 

espaço para sonhar neste mo-

mento árduo e difícil da nossa 

história. O momento é de sermos 

mais objetivos do que estridentes, 

mais calculistas do que passio-

nais. Trata-se, sim, de uma orien-

tação simples, mas que merece 

ser frisada em mais este momento 

de acirramento das posições polí-

ticas. 

     A meu ver, a missão urgente 

que se apresenta ao movimento 

sindical, devendo ser cumprida 

com diálogo franco e entendi-

mentos às claras, é a de inserir 

nos programas dos presidência-

veis as pautas social e trabalhista. 

Não podemos permitir que a elei-

ção se resuma em um debate de 

ajustes sobre ajustes, nos quais, 

bem sabemos, os primeiros e 

mais prejudicados seremos nós. 

    Cabe, assim, confrontar os pré- 

candidatos de todas as matizes 

ideológicas com nossas reivindi-

cações históricas, de modo e ter 

claro quais deles, efetivamente, 

atenderão nossos interesses, no 

todo ou em parte. Esse compro-

metimento deve pautar nossas es-

colhas e nossos apoios ao longo 

da campanha. Assim, entre os 

presidenciáveis que já se apre-

sentam e os que ainda pretendem 

entrar na corrida, todos podem ter 

a preferência da maioria ou de 

parte dos trabalhadores e seus lí-

deres sindicais. A premissa é atu-

ar estritamente dentro do campo 

democrática. 

     Revisões minuciosas da refor-

ma trabalhista e, também, do pro-

jeto de reforma da Previdência 

são balizadores claros sobre o 

perfil dos candidatos que verda-

deiramente podem representar os 

trabalhadores. Resgatar os pro-

gramas sociais, ativar o mercado 

interno de consumo, incentivar o 

crescimento da indústria nacional 

e da agricultura, com os traba-

lhadores participando dos benefí-

cios desse crescimento, são ou-

tros. 

     Os setores menos atrasados 

do patronato igualmente já perce-

beram que a desorganização pro-

vocada pela derrubada abrupta da 

legislação trabalhista é contrapro-

ducente e tensiona os ambientes 

de trabalho. Por fim, a promessa 

de que a reforma criaria milhares 

de empregos, de uma hora para 

outra, se mostrou uma balela que 

custará caro aos políticos que se 

associaram a ela. Os candidatos à  

 

 

 

 

presidência, assim, precisam en-

tender que revisar a reforma tra-

balhista e fortalecer as estruturas 

sindicais será positivo para todo o 

setor produtivo. 

     Os candidatos a presidente 

precisam ser confrontados direta-

mente com as reivindicações 

mais específicas e também gerais 

dos trabalhadores. E é tarefa dos 

dirigentes sindicais cumprir esse 

papel de levar até esses perso-

nagens as nossas posições, bri-

gar por elas, argumentar por elas, 

fazê-los entender da sua impor-

tância para a grande maioria dos 

brasileiros e, nessa medida, para 

o País. 

     Pessoalmente, ao lado dos 

companheiros que fazem parte da 

direção da Força Sindical, tenho 

procurado cumprir essa delega-

ção. Também tenho participado 

das iniciativas para fazer os pré-

candidatos do campo democrá-

tico entenderem a importância de 

um cessar-fogo contra os traba-

lhadores e o reinício de um perío-

do de debate mais honesto sobre 

os rumos para os quais o Brasil 

vai sendo direcionado. N 
 

 

Sergio Luiz Leite É presidente da 

Federação dos Trabalhadores nas 

Indústrias Químicas e Farmacêuticas do 

Estado de São Paulo (Fequimfar) e 1º 

secretário da Força Sindical 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi 

     Norminha 

     AS PUBLICAÇÕES “Desafios 

e perspectivas da Segurança e 

Saúde no Trabalho no século 

XXI”; “O trabalho emocional e o 

trabalho de cuidado” e “Compre-

endendo o assédio moral no am-

biente de trabalho” acabam de ser 

lançadas pela Fundacentro na 

versão impressa. 

     Disponíveis na biblioteca dos 

estados onde a entidade possui 

sede, as publicações que vinham 

sendo acessadas por meio de 

downloads no site oficial trazem 

temas atuais e importantes para a 

sociedade. 

     O primeiro livro sobre desa-

fios e perspectivas é uma coletâ-

nea da X Semana da Pesquisa da 

Fundacentro que reúne teses de 

doutorado, relatório de pós-doc, 

dissertações de mestrado, disser-

tações de mestrado da Fundacen-

tro, trabalhos apresentados no 

formato oral e trabalhos apresen-

tados no formato pôster. A co-

missão organizadora da X Sema-

na da Pesquisa foi composta pe-

los pesquisadores, Jefferson Pei-

xoto da Silva, José Damasio de 

Aquino e Thais Maria Santiago de 

Moraes Barros. 

     No segundo, voltado a com-

preender o assédio moral no am-

biente de trabalho, a publicação é 

fruto de seminário “Compreen-

dendo o assédio moral no ambi-

ente de trabalho” e traz reflexões 

sobre conceitos e pesquisas a-

cerca do tema. O seminário teve a 

coordenação técnica de Cristiane  

 

 

Temas estão voltados para o trabalho emocional, de cuidado, 

assédio moral e Direito do Trabalho 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
http://www.equipeni.com.br/
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Cutrale é condenada a pagar R$ 2 milhões por 

descumprir normas de segurança 

 

Fábrica da Sucocítrico Cutrale 

em Araraquara (Foto: 

Reprodução/ EPTV) 

     Além do pagamento da indeni-

zação por danos morais coletivos, 

a Cutrale foi condenada a cumprir 

dez obrigações relacionadas a 

normas de saúde e segurança do 

trabalho, sob pena de multa de R$ 

10 mil por dia, por obrigação des-

cumprida. 

cutado. “Foi constatado que a re-

de demitiu os empregados, mas 

houve a promessa de pagamento 

de 13º salário e férias, porém com 

outras denominações”, explica a 

auditora-fiscal. 

     Foram lavrados na ação 89 au-

tos de infração, não só por falta de 

registro de empregados, mas 

também por falta de recolhimento 

de Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS) e outros tribu- 
 

 
 

tos. O levantamento de FGTS a-

pontou que cerca de R$ 850 mil 

deixaram de ser recolhidos após a 

demissão dos fisioterapeutas. Os 

fiscais estimam também que cer-

ca de R$ 2,1 milhões deixaram de 

ser recolhidos de contribuição 

previdenciária patronal. 

N 

Ministério do Trabalho 

Assessoria de Imprensa 

Edvaldo Santos 

 

Fábrica da Sucocítrico Cutrale em Araraquara (Foto: Reprodução/ EPTV) 

 

Fiscalização feita em 2016, em Araraquara (SP), encontrou 

riscos de acidentes para trabalhadores. Empresa diz que não 

concorda com a decisão e vai recorrer. 

 

     Cutrale diz que vai recorrer 

     Em nota, a assessoria de im-

prensa da Sucocítrico Cutrale in-

formou que a empresa possui “e-

quipe de profissionais da área de 

segurança e saúde ocupacional, 

que realizam treinamentos e for-

necem todos os equipamentos e 

condições de segurança para a 

realização do trabalho, razão por-

que não se conforma com a de-

cisão e irá recorrer para a instân-

cia superior para buscar a impro-

cedência da condenação”, infor-

mou. N 

G1 São Carlos Araraquara 

 

da soluções enganosas só podem 

conduzir a resultados lamentá-

veis. 

     Desejo fortemente que essa 

publicação continue a existir por 

muitos anos na forma séria e ho-

nesta com que é feito e com o pro-

pósito de semear nas mentes o 

gosto pelo estudar, pelo conhecer 

e pelo fazer da melhor forma pos-

sível - aproximando assim an-

seios das realizações. O Brasil que 

fala difícil é um dos grandes pro-

blemas que temos em todas as 

áreas por ser um Brasil que au-

menta as distâncias entre a grande 

maioria do povo daqueles que po-

dem estudar e mais uma vez repito  
 

 

Operadora de telemarketing de multinacional de 

computadores consegue jornada reduzida 

     Norminha 

     A SEXTA Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho reconheceu 

a uma operadora de vendas por 

telemarketing que trabalhou para 

empresa de computadores, o di-

reito à jornada de seis horas diá-

rias, com dois intervalos de dez 

minutos para descanso, prevista 

no artigo 227 da CLT para os te-

lefonistas e telegrafistas. Segun-

do a relatora, ministra Kátia Ma-

galhães Arruda, o operador de 

telemarketing também tem direito 

à jornada reduzida como forma de 

atenuar o desgaste causado pela 

atividade. 

     O pedido havia sido julgado 

improcedente pelo Tribunal Regi-

onal do Trabalho da 4ª Região 

(TRT-RS), para o qual a atividade, 

embora envolvesse o atendimen-

to dos clientes por telefone, é 

bem diversa daquelas descritas 

no artigo 227 da CLT, que abran-

ge o serviço de telefonia, tele-

grafia submarina ou subfluvial, 

radiotelegrafia ou radiotelefonia, 

garantindo-lhes jornada máxima 

de seis horas contínuas de tra-

balho por dia ou 36 horas sema-

nais. O TRT considerou que ativi-

dade da operadora era de vende- 
dora e o telefone seria um instru- 

Segurito, um caminho para a prevenção 

 

Mário Sobral, idealizador e 

responsável pelo “Jornal 

Segurito” – Parabéns!!! 

que pior do que a concentração de 

rendas é a concentração do co-

nhecimento. 

     Nós, profissionais de seguran-

ça e saúde no trabalho, precisa-

mos estar atentos para que não se 

faça do conhecimento de nossa á-

rea mera ferramenta para caracte-

rizações ou não de condições 

desfavoráveis nos locais de traba-

lho. Devemos trabalhar duro e 

com consciência para que nossas 

ações sejam transformadoras e 

que o conhecimento nos transfor-

me como pessoas e ao mesmo 

tempo seja capaz de transformar 

os ambientes de trabalho em lo-

cais onde os trabalhadores pos-

sam de fato buscar prosperidade. 

N 
     Quer ler mais, acesse o Segu-

rito CLICANDO AQUI. 

 

do às mesmas condições desgas-

tantes do telefonista, o operador 

também tem direito à jornada re-

duzida como forma de minorar a 

sua exposição à atividade desgas-

tante a que é submetido”, expli-

cou. 

     A relatora apontou decisões 

não só da Sexta Turma, mas tam-

bém da Segunda e da Quarta Tur-

mas que levam em conta situações 

similares à examinada no caso. 

     A decisão foi unânime. Após a 

publicação do acordão, a reclama-

da interpôs embargos declarató-

rios, que aguardam exame da re-

latora. N 

Fonte: 

Tribunal Superior do Trabalho 

Colaborou 

Enrique Diez Parapar 

Fisioterapeuta do Trabalho – Professor 

de Educação Física 

www.edpconsultoria.com.br 

 
 

Publicidade na Norminha. Sua empresa para mais de 3 milhões de pessoas contato@norminha.net.br 

     Norminha 

     A SUCOCÍTRICO Cutrale foi 

condenada pela 2ª Vara do Traba-

lho de Araraquara (SP) a pagar 

uma indenização de R$ 2 milhões 

por não cumprir normas de segu-

rança do trabalho. A decisão cabe 

recurso no Tribunal Regional do 

Trabalho. A empresa informou ao 

G1 que vai recorrer. (Veja abaixo 

o posicionamento). 

 

A ação civil pública foi proposta 

pelo Ministério Público do 

Trabalho, após uma inspeção da 

Gerência Regional do Trabalho e 

Emprego em 2016. Na ocasião, a 

Cutrale, considerada uma das 

maiores fábricas de suco do 

mundo, passava por obras de 

ampliação e manutenção. 

     Irregularidades 

     Segundo o MPT, a fiscalização 

descobriu irregularidades sérias, 

que geravam risco de acidentes e 

ameaçavam a vida dos trabalha-

dores, incluindo os riscos de que-

da de altura e esmagamento no 

transporte de materiais, tendo si-

do lavrados diversos autos de in-

fração. Os fatos foram confirma-

dos judicialmente. 

     Norminha 

     EQUIPES de fiscalização da 

Superintendência do Ministério 

do Trabalho do Rio de Janeiro 

(SRT-RJ) identificaram 380 fisio-

terapeutas trabalhando com con-

tratos irregulares em 11 hospitais 

da Rede D’Or no estado em uma 

operação realizada na sexta-feira 

(2). Eles haviam sido demitidos 

pela empresa em novembro do 

ano passado, mas seguiram pres-

tando serviço nas unidades como 

autônomos. A rede foi autuada e 

recebeu prazo de 10 dias para re-

gistrar novamente os trabalhado-

res. 

     A auditora-fiscal do Trabalho 

Bárbara Rigo, coordenadora do 

Grupo de Combate à Informali-

dade no Rio de Janeiro, explica 

que o problema foi identificado 

pelos fiscais a partir da obser-

vação dos dados do Cadastro Ge-

ral de Empregados e Desem-

pregados (Caged). Os servidores 

perceberam o alto número de de-

missões de fisioterapeutas e deci-

diram averiguar. 

     “Após entrevistas e análises de 

documentos, verificamos que os 

fisioterapeutas, depois das de-

missões, continuaram suas ativi-

dades normalmente, estando pre- 
sentes os elementos da relação de 

emprego. Sendo assim, indepen-

dentemente da forma de contrata-

ção, os fisioterapeutas são em-

pregados”, afirmou a auditora. 
 

 
 

     Bárbara ressalta que, embora 

como autônomos, os fisiotera-

peutas continuaram subordina-

dos, pois obedeciam escalas e ti-

nham sua jornada de trabalho 

controlada. Eles também eram o-

brigados a cumprir a Resolução 

Nº 7/2010, da Anvisa, que deter-

mina, em seu artigo 15, que "mé-

dicos plantonistas, enfermeiros 

assistenciais, fisioterapeutas e 

técnicos de enfermagem devem 

estar disponíveis em tempo inte-

gral para assistência aos pacien-

tes internados na UTI, durante o 

horário em que estão escalados 

para atuação na UTI". 

     Bárbara Rigo lembra ainda que 

os fisioterapeutas cumpriam as 

normas dos hospitais, os chama-

dos Procedimentos Operacionais 

Padronizados, documentos orga- 
nizacionais que traduzem o pla-

nejamento do trabalho a ser exe- 

Ministério do Trabalho encontra 380 fisioterapeutas 

sem registro em rede hospitalar do RJ 

Empresa foi autuada e profissionais das 11 unidades fiscalizadas terão que ser recontratados 

Por Cosmo Palasio – Técnico de 

Segurança do Trabalho e Coordenador 

do e-group SESMT 

     Norminha 

     CLARO que não poderíamos 

deixar de estar aqui no 12º aniver-

sário do nosso querido Segurito 

esse informativo que presta um 

imenso serviço para a prevenção 

brasileira - tratando assuntos 

bastante sérios de uma forma 

simples e na linguagem que a 

maioria dos interessados podem 

entender. 

     Gosto de chamar meu amigo 

Mário Sobral de professor – por-

que professor é aquele que en-

sina - não qualquer outra coisa - 

e ele com certeza faz e sabe fazer 

isso. 

     Vozes e letras como o Segu-

rito são cada vez mais ESSEN-

CIAIS para que se continue ten-

tando construir uma prevenção 

mais verdadeira especialmente 

em um momento quando vemos 

uma preocupação maior com pre-

enchimentos e documentos do 

que de fato com aquilo que inte-

ressa - a preservação da saúde e 

da vida. 

     Vejo com tristeza a cada dia 

que passa a ampliação do enten-

dimento de que SST tornase a 

gincana da conformidade a qual-

quer custo. 

     Assusta-me ver a imensa pre-

ocupação em atender a realidade 

do eSocial sem que exista a pre-

ocupação de realmente aplicar as 

técnicas prevencionistas e por 

consequência ter dados reais que 

de fato beneficiem todos os en-

volvidos, com a saúde e com a vi- 

 

12 anos: Periódico para rir e aprender 

mento de trabalho, enquanto o te-

lefonista “tem o uso do telefone 

como um fim em si mesmo”. 

     No recurso ao TST, a profissio-

nal alegou que tinha direito à jor-

nada de seis horas diante do can-

celamento da Orientação Juris-

prudencial 273 da Subseção 1 

Especializada em Dissídios Indivi-

duais (SDI-1) do TST, que afas-

tava a equiparação. 

     A relatora do recurso, ministra 

Kátia Magalhães Arruda, confir-

mou que, anteriormente, o enten-

dimento do TST era no sentido de 

que a jornada reduzida não era a-

plicável, por analogia, aos opera-

dores de telemarketing, por não e-

xercerem suas atividades exclusi-

vamente como telefonista. “No en-

tanto, após o cancelamento da OJ 

273, o entendimento evoluiu para 

admitir-se que, uma vez submeti- 

 

http://www.norminha.net.br/
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/cutrale-e-condenada-a-pagar-r-2-milhoes-por-descumprir-normas-de-seguranca.ghtml
http://www.topsegconsultoria.com.br/
https://docs.wixstatic.com/ugd/b608fa_3e369a42fdab4c09b57facf7e3967213.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 06/10 - Norminha - DESDE 18/08/2009 - ANO 10 - Nº 453 - 08/02/2018 

Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 453 - 08/02/2018 - Fim da Página 06/10 

  

     Norminha 

     EQUIPES de fiscalização do 

Ministério Público do Trabalho 

(MPT) deram início nesta segun-

da-feira (5) a uma campanha em 

Mato Grosso do Sul e em outros 

estados do país que alerta foliões, 

blocos e sociedade em geral sobre 

a violação dos direitos de crianças 

e adolescentes que estejam tra-

balhando no período da festa mais 

popular do Brasil, o Carnaval.  

     Com apoio da Associação de 

Ex-conselheiros e Conselheiros 

da Infância (AECCI), os partici-

pantes divulgam o slogam "Traba-

lho Infantil Não é Folia" e dispo-

nibilizam peças publicitárias no 

site do Ministério Público do Tra-

balho para que Conselhos Muni-

cipais do Direito da Criança e do 

Adolescente e prefeituras divul-

guem nos municípios. 

     Segundo informações da as-

sessoria, as artes podem ser uti-

lizadas por quaisquer órgãos, ins-

tituições ou pessoas interessadas 

em divulgar, apoiar e compartilhar 

a situação nos estados e muni-

cípios brasileiros, conforme expli-

ca a procuradora do trabalho do 

MPT-SP, Elisiane Santos, respon-

sável pela iniciativa. 

     "É muito importante que o tra-

balho infantil não passe invisível 

aos olhos dos foliões. A campa-

nha pretende mostrar que todas as 

crianças têm direitos. No Carna-

val, elas não deveriam estar traba-

lhando, e sim se divertindo, brin-

cando, com direito a lazer, cultura, 

educação”. 

     A procuradora também reforça 

a necessidade de os municípios 

manterem serviços de atendimen- 

 

 

 

Fiscais fecham cerco contra trabalho 

infantil no Carnaval 

 

 

Ministério Público do Trabalho 

pede que população denuncie 

situação de crianças trabalhando 

- Foto: Divulgação 
 

to às violações de direitos de cri-

anças e adolescentes. As denún-

cias possibilitam que os serviços 

sejam acionados e as crianças 

protegidas. “Em caso de omissão 

do poder público, serão adotadas 

providências pelo MPT", comple-

ta a procuradora. 

     Para o Vice Coordenador Na-

cional da Coordinfância (Coorde-

nadoria Nacional de Combate à 

Exploração do Trabalho da Crian-

ça e do Adolescente) Ronaldo Li-

ra, “É de todos a responsabilidade 

pela proteção integral da criança e 

do adolescente: Estado, socieda-

de e família. Cada um tem que fa-

zer a sua parte, não consumir pro-

dutos e serviços, divulgar infor-

mações, buscar orientação e de-

nunciar a exploração do trabalho 

infantil”.  

     DENÚNCIAS 

     Há diversos canais de denún-

cias para quem flagrar a explo-

ração de trabalho infantil durante 

as festividades. As principais são 

o Disque 100 nacional, que enca-

minha as denúncias para os ór-

gãos de defesa e proteção (MPT, 

Conselhos Tutelares, Delegacias 

Especializadas), além do 190 (Po-

lícia Militar). 

N 

 

Equipe da manutenção - campeã 

Usina Santa Adélia/Pioneiros realiza torneio de mini campo e 

conta com apoio do SINDALCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maioria dos executivos disse 

considerar o assédio raro em 

suas empresas, visão comparti-

lhada por apenas 35 por cento 

dos funcionários sem nível ge-

rencial. E embora 94 por cento 

das empresas tenham afirmado 

que mantêm políticas contra o as-

sédio, apenas 78 por cento dos 

funcionários sabiam de sua exis-

tência. 

     Entre os profissionais de re-

cursos humanos, 32 por cento 

disseram que haviam recebido 

pelo menos uma denúncia de as-

sédio sexual no ano passado. A-

proximadamente a mesma pro-

porção disse que havia visto um 

aumento no período. Cerca de um 

terço das organizações efetuou 

mudanças no treinamento contra 

o assédio sexual nos últimos 12 

meses, segundo o estudo. N 

UOL 

 

Célio Kiill, entegando o troféu ao 

capitão da equipe da moenda, 

terceira colocada. 
 

     Além das premiações das e-

quipes foram premiados o arti-

lheiro Robson Xavier, da equipe 

Moenda, que marcou 5 gols e o 

goleiro menos  vazado Robson Va 

 

 

 

 

 

 

Lucas Ganga, presidente da 

câmara de vereadores de Sud, 

entregando o troféu ao capitão da 

equipe da utilidades, vice 

campeã. 

 

Prefeito Júlio (Julião), 

entregando o troféu ao capitão da 

equipe da manutenção, campeã. 

 

força de trabalho da Sociedade de 

Gestão de Recursos Humanos, 

que conduziu o estudo. 

     A pesquisa revelou também 

uma diferença na forma como os 

gerentes e seus funcionários ve-

em seu ambiente de trabalho. A  

 

 

     Norminha 

     A USINA Santa Adélia/Pionei-

ros realizou dos dias 22/01/18 a 

02/02/2018 mais um Campeona-

to Interno Interseção. Oito times 

foram inscritos no campeonato, 

sendo eles: almoxarifado, moen-

da, manutenção, utilidades, arma-

zém, oficina automotiva, fábrica 

de açúcar e fábrica de álcool. 

     Os jogos foram realizados no 

mini campo Jorge Sossolote Jú-

nior em Sud Mennucci. 

     A decisão de terceiro e quarto 

lugar foi disputada entre as equi-

pes Almoxarifado 0 x 2 Moenda. 

Já a grande decisão do título foi 

entre Manutenção 1 x 0 Utilida-

des, sagrando-se a grande a equi-

pe Manutenção. 

lentin, da equipe caldeira, que so-

freu apenas 5 gols.  

     O SINDALCO mais uma vez a-

poiou o evento e esteve presente 

no dia da grande final através dos 

diretores Célio Kiill, Gerson Fene-

rick e Roberto Pereira Matos.  

     O presidente do SINDALCO, 

José Roberto da Cunha, disse que 

a entidade sempre apoia esse tipo 

de iniciativa do esporte como 

confraternização e parabeniza a 

todos os organizadores pela reali-

zação de mais esse torneio. 

Curso de PPRA com ênfase no 

PPP e eSocial 

Araçatuba (SP) 

07 de Abril de 2018 

Informações: 18 99765 2705 

contato@norminha.net.br 

 

Roberto Martelo entregando o 

troféu ao artilheiro Robson 

Xavier 

 

Roberto Pereira Matos 

entregando o trofeu ao goleiro 

menos vazado Robson Valentin 

 

O SINDALCO sempre está 

presente nas atividades que 

envolvem os empregados do 

setor na região de Araçatuba. 

 

 

 

 

 

     Parabéns a todos que partici-

param. N 

 

     Norminha 

     EM UM momento em que a a-

tenção pública em relação ao as-

sédio sexual atinge picos históri-

cos, a maioria dos trabalhadores 

afirma ainda ter receio de denun-

ciar más condutas por medo de 

retaliação ou de que não seja to-

mada nenhuma medida corretiva. 

     Segundo uma pesquisa com 

gerentes e seus funcionários di-

vulgada na quinta-feira, 11/01 por 

cento dos trabalhadores afirma-

ram que sofreram assédio no ano 

passado. Entre eles, três de cada 

quatro não denunciaram o fato a 

seu gerente. A forma mais comum 

de assédio foi a verbal, como co- 

mentários de natureza sexual e a-

vanços indesejáveis. 

     "Aparentemente, os emprega-

dos não sentem que têm o poder 

de levar as acusações adiante sem 

serem prejudicados", disse Evren 

Esen, diretora de análises sobre a  

Funcionários revelam ainda ter medo de denunciar assédio sexual 

http://www.norminha.net.br/
https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2018/02/02/funcionarios-revelam-ainda-ter-medo-de-denunciar-assedio-sexual.htm
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Rui Muleque, pioneiro do skate, 

se apresenta no Sesc Rio Preto 

neste fim de semana com atleta 

da nova geração 
 

 

 

     Norminha 

     SE DESTAQUE no mercado e 

gere negócios dominando o novo 

sistema de PPRA, PCMSO, trei-

namento e mobilização integrada. 

     Plataforma online para mobili-

zação rápida e econômica, inte-

grada ao SESMT das principais 

contratantes do Espírito Santo. 

     VAGAS LIMITADAS  

     GRATUITO PARA AS 20 PRI-

MEIRAS INSCRIÇÕES. 

 

 

 

 

 

     DIA: 20 de fevereiro de 2018  

HORÁRIO: 14 horas 

     LOCAL: Hiest Assessoria LT 

DA, Rua José Celso Cláudio, 268, 

bairro Jardim Camburi - Vitória / 

ES. 

     CLIQUE AQUI e faça sua ins-

crição agora mesmo. 

     Quer mais informações a res-

peito? Clique no link abaixo: 

http://www.clkaqui.com.br/hiest/

hiest/ N 

Superintendência do Maranhão 

promove evento sobre 

importância do auditor na 

promoção do trabalho decente 

Atividade foi alusiva ao Dia do Auditor-Fiscal do Trabalho 

Trabalho na promoção do traba-

lho decente no Maranhão”. 

     Em seguida, o secretário-ad-

junto da Secretaria dos Direitos 

Humanos e Participação Popular 

do Maranhão, Jonata Carvalho 

Galvão da Silva, e a Coordenadora 

de Ação para o Combate ao Trá-

fico de Pessoas e ao Trabalho Es-

cravo da Secretaria dos Direitos 

Humanos e Participação Popular 

e secretária-executiva da Comis-

são Estadual para Erradicação do 

Trabalho Escravo do Maranhão, 

Dayana Coelho, falaram sobre 

“Trabalho Decente na Zona Rural 

do Maranhão: Caminhos para Er-

radicação do Trabalho Escravo”. 

     Às 10h50, representante da 

Delegacia Sindical do Sindicato 

Nacional dos Auditores-Fiscais 

do Trabalho (Sinait), falou aos 

presentes sobre o combate ao tra-

balho escravo. N 

 

     Norminha 

     O SESC São José do Rio Preto 

traz neste final de semana dois 

importantes nomes do skate na-

cional, em uma atividade que uni-

rá a geração atual e a pioneira do 

esporte no Brasil. Rui Muleque e 

Leonardo Spanghero fazem uma 

apresentação e participam da vi-

vência “Skate, Patins e Cia.”, que 

acontece no Ginásio de Esportes 

neste sábado, dia 10, e domingo, 

11, das 10h às 18h. 

 

     A atividade será uma oportuni-

dade de ver os atletas “arreben-

tando” nas manobras, além de ex-

perimentar as modalidades do 

skate e patins. A participação é 

gratuita. 

     Aos 49 anos, com 34 deles em 

cima do skate, Rui Muleque é 

considerado um dos ícones do 

street skate (skate de rua) brasi-

leiro. Muleque integrou, nos anos 

1980, a lendária equipe Lifestyle, 

uma das pioneiras no envio de 

atletas brasileiros para competir 

em mundiais na Europa e nos 

Estados Unidos. 

     O skatista começou no esporte 

em 1982, tornando-se profissio-

nal em 1988. No ano seguinte, sa-

grou-se campeão brasileiro. Com 

estilo fluido e linhas arrojadas, ele 

andou por vários países se apre-

sentando em turnês pela Europa, 

passando pela Espanha, Suíça e 

Portugal, além de competir em 

mundiais na Alemanha e na Fran-

ça.  

     Com 28 anos e 16 de skate, 

Leonardo Spanghero faz parte da 

nova safra de profissionais do 

street skate do país. Seu skate 

versátil encara todo tipo de ter-

reno, seja nas transições das pis-

tas ou na rua. 

     Entre os títulos conquistados, 

está o de campeão paulista de 

street skate. Nos últimos anos, 

marcou presença em turnês pela 

Europa, participando de etapas do 

circuito mundial. Esteve em finais 

na França, Itália e República 

Tcheca. 

     A atividade com os skatistas 

integra a programação do Sesc 

Verão, que prossegue até o dia 28 

de fevereiro. A programação ofe-

rece à população inúmeras possi-

bilidades para que as práticas de 

atividades físicas e esportivas es-

tejam presentes em seu cotidiano 

de forma regular. As atividades 

são gratuitas e alcançam 38 uni-

dades Sesc distribuídas pela ca-

pital, Grande São Paulo, interior e 

litoral do estado. 

    Mais informações sobre o Sesc 

Verão no sescsp.org.br/riopreto. 

N 

Venha conhecer, em Vitória (ES) o 

Sistema de Passaporte Industrial 

 

 

     Norminha 

     A SUPERINTENDÊNCIA Re-

gional no Maranhão realizou no 

último dia 31 um ciclo de pales-

tras intitulado "Promoção do Tra-

balho Decente no Maranhão – De-

safios e Perspectivas", que abor-

dou o papel da auditoria-fiscal do 

Trabalho e sua importância na 

promoção do trabalho decente no 

estado. 

     A programação teve início às 

8h30, com representantes da Su-

perintendência Regional do Tra-

balho, Ministério Público do Tra-

balho, Tribunal Regional do Tra-

balho e integrantes de uma fede-

ração patronal e uma de traba-

lhadores. 

     Às 9h50, o chefe da Seção de 

Inspeção do Trabalho da Superin-

tendência Regional no Maranhão, 

Paulo Lásaro, proferiu a palestra 

“O papel da Auditoria-Fiscal do  

Conselho 

Curador da 

Fundacentro 

se reúne 
Ministro Interino, Helton Yomura 

participa da reunião 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi 

     Norminha 

     O CONSELHO Curador da 

Fundacentro esteve reunido na 

sede da entidade em São Paulo, 

na manhã de terça, 6. 

     A 78ª. Reunião Ordinária, pre-

sidida por Leonice da Paz teve 

como pautas, a aprovação da ata 

da reunião anterior e a apresen-

tação de projetos a serem condu-

zidos pela instituição no ano de 

2018. 

     Pela primeira vez, o Secretário 

Executivo e Ministro Interino do 

Trabalho, Helton Yomura partici-

pou da reunião junto aos demais 

conselheiros que representam as 

três bancadas (governo, emprega-

dores e trabalhadores). 

     A próxima Reunião Extraordi-

nária será realizada em 26 de mar-

ço de 2018, às 14h. N 

 

 

Rádio SESMT 1 tem informações 

e muita música boa 

     O Técnico de segurança do Trabalho Wesley da cidade Santo 

Anastácio, interior de São Paulo disponibiliza na internet uma rádio 

totalmente focada para a segurança do trabalho. No início foi idealizada 

para um Grupo de WhatsApp, mas agora é para todos. Acessem: 

     http://radio.garden/live/santo-anastacio-sp/radio-sesmt-01/ N 

Pré-Fórum 

contribuiu para o 

Fórum Mundial 

Ciência e 

Democracia 
Por ACS/ Alexandra Rinaldi 

     Norminha 

     ONTEM dia 7 de fevereiro, a 

Fundacentro realizou em São 

Paulo, o Pré-Fórum Mundial Ci-

ência e Democracia – Ciência, 

Tecnologia e Democracia em 

Questão. 
 

 
 

     O Pré-Fórum, além de promo-

ver a discussão, formação e en-

gajamento dos atores em uma 

discussão prévia das temáticas a 

serem apresentadas no Fórum 

Mundial Ciência e Democracia, 

pretende ser uma contribuição em 

razão das várias temáticas a 

serem abordadas. 

     Durante o evento, trabalhado-

res envolvidos com as novas tec-

nologias, estudantes de gradua-

ção e pós-graduação, pesquisa-

dores e público em geral pude-

ram participar da discussão de 

três eixos: “Avaliação e gover-

nança das novas tecnologias”; 

“Ciência e tecnologia para o de-

senvolvimento social” e “Pesqui-

sa cientifica para que e para 

quem”, a serem apresentados pe-

los pesquisadores, Arline Arcuri, 

Gilmar Trivelato e Jorge Pontes 

(Fundacentro), Paulo Martins 

(Renanosoma), Vivian Machado 

(Dieese) e Felipe Chibas (ECA-

USP). 

N 

http://www.norminha.net.br/
http://v3.iagentesms.com.br/landing-pages/11099/670/971
http://www.clkaqui.com.br/hiest/hiest/
http://www.clkaqui.com.br/hiest/hiest/
https://www.sescsp.org.br/unidades/22_RIO+PRETO#/uaba=programacao
http://radio.garden/live/santo-anastacio-sp/radio-sesmt-01/
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Na Bahia 

Superintendênci

a inicia 

atendimento em 

fórum trabalhista 

São oferecidos os serviços de 

emissão de carteiras de 

trabalho e requisição de 

Seguro Desemprego 

     Norminha 

     A SUPERINTENDÊNCIA Re-

gional do Trabalho da Bahia (SRT 

-BA) está atendendo ao público 

em novo local: no Fórum de Sal-

vador (Rua Miguel Calmon, nº 

285, bairro do Comércio). A ini-

ciativa, pioneira no país, é fruto de 

uma parceria inédita entre o Mi-

nistério do Trabalho e a Justiça do 

Trabalho. Os serviços oferecidos 

no local são: emissão de carteiras 

de trabalho e encaminhamento 

para Seguro Desemprego. 

     Instalado no andar térreo do 

Fórum, o posto do Ministério do 

Trabalho atende exclusivamente a 

pessoas com processos em tra-

mitação no Tribunal Regional do 

Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA). 

No local, o usuário também po-

derá solicitar recolocação no mer-

cado de trabalho por meio do Por-

tal Emprega Brasil. 

     O posto funciona das 8 às 17 

horas, e o atendimento é feito por 

meio de senhas. Quem estiver no 

prédio e quiser agendar o atendi-

mento para outro dia pode procu-

rar a Coordenadoria de Atendi-

mento ao Público do Fórum, tam-

bém no térreo, e pedir a marca-

ção. Nesse caso, serão disponibi-

lizadas vagas para o turno da tar-

de. N 

Treze pessoas foram presas na 

manhã da terça-feira (6/02) em 

MG, BA e SP; outras nove 

continuam foragidas. 

 

Restaurante "Poços Grill" é 

interditado em Poços de Caldas 

pela Polícia Federal (Foto: João 

Daniel Alves / EPTV) 

     Norminha 

     A OPERAÇÃO “Canaã – A Co-

lheita Final" deflagrada na manhã 

desta terça-feira (6) pela Polícia 

Federal revelou um forte esquema 

de captação de novos fiéis para 

uma seita religiosa investigada 

desde 2011 e suspeita de manter 

fiéis em situação análoga à escra-

vidão. A investigação apontou 

que em três anos os líderes da 

organização "Traduzindo o verbo: 

a verdade que marca", antes co-

nhecida como "Comunidade E-

vangélica Jesus, a verdade que 

marca", aumentaram em três ve-

zes o número de membros. 

     Pelo menos 13 pessoas foram 

presas, sendo oito apenas no Sul 

de Minas - uma em Poços de Cal-

das, duas em Pouso Alegre, duas 

em Minduri e três em São Vicente 

de Minas. Também há registros 

de atuação em São Lourenço e 

Caxambu. Nove pessoas ainda 

estão foragidas, entre elas "Pastor 

Cícero", considerado o líder do 

grupo. Ele já havia sido preso em 

2015. 

     Os trabalhos também aconte- 
cem nas cidades de Contagem, 

Betim, Madre de Deus e Andre-

lândia, em Minas Gerais; em Ibo- 

 

 

 

 

  

 

Seita triplicou número de fiéis em situação de trabalho escravo em 3 anos, diz PF 

tirama, Luiz Eduardo Magalhães, 

Wanderley e Barra, na Bahia; e em 

São Paulo (SP). 

     Ao todo, foram interditados 17 

estabelecimentos. Em Pouso Ale-

gre, foram interditados os restau-

rantes "Circuito das Águas" e 

"Café Bombom". Em Poços de 

Caldas, o restaurante "Poços 

Grill" foi interditado pela Polícia 

Federal durante a manhã. Uma 

mulher foi presa no local. Ela se-

ria a responsável pela seita na ci-

dade, segundo a Polícia Federal. 

Trabalho análogo à escravidão 

     Em 2015, na operação “De 

Volta para Canaã”, 315 pessoas 

foram encontradas em situação de 

trabalho escravo em propriedades 

rurais e estabelecimentos comer-

ciais do Sul de MG, em outras re-

giões de MG, BA e SP. Na ope-

ração desta terça-feira, a estima-

tiva da polícia é que quase mil 

pessoas sejam localizadas no 

mesmo cenário, sendo mais da 

metade em Minas Gerais. 

     Segundo o delegado Alexan-

der Castro de Oliveira, todos os 

funcionários dos estabelecimen-

tos comerciais interditados eram 

fiéis e não recebiam pagamento 

em dinheiro. 

     “Eles trabalham em estabeleci-

mentos dos mais variados sem 

receber nenhuma remuneração. 

Eles têm o patrimônio completa-

mente usurpado pela seita, quan-

do entram são induzidos a doar 

tudo. Em reunião dos líderes, eles 

transferem o patrimônio para la-

ranjas e outras empresas”, explica 

Oliveira. 

     As investigações mostraram 

que mesmo após as operações 

realizadas em 2013 e 2015, o gru-

po voltou a cometer os crimes. Na 

época, o patrimônio dos líderes 

havia sido estimado em R$ 100 

milhões. Agora o volume será atu 

 

Palestra instrui servidores sobre 

novos procedimentos para 

contratação de serviços 

 
 

 

Fazenda onde membros ficavam 

em Minduri (Foto: Reprodução EPTV) 

sões. Além de manter trabalhado-

res em condições de escravos, os 

líderes da seita religiosa são in-

vestigados por tráfico de pessoas, 

estelionato, organização crimino-

sa, falsidade ideológica e lavagem 

de dinheiro. 

     “A gente espera que dessa vez 

eles fiquem presos até a sentença. 

Com a sentença, eles devem levar 

uma condenação bem alta e só 

assim parem de conseguir novos 

fiéis”, diz o delegado. 

     Para a polícia, um dos desafios 

é convencer os fiéis a deixarem a 

seita. “E que os fiéis nesta situa-

ção possam voltar para suas famí-

lias. É uma lavagem cerebral mui-

to grande, em uma situação que 

chega a dar pena. Eles acreditam 

que se saírem dali, o governo vai 

colocar um chip na cabeça deles e 

todo mundo vai ser perseguido”, 

completa Oliveira. N G1 Sulminas 

 

 

 

Trabalhadores eram mantidos em 

fazendas e não recebiam salários 

(Foto: Reprodução EPTV) 

alizado, mas a estimativa é o o 

número de propriedades tenha 

dobrado. 

     Perfil dos fiéis 

     Segundo o delegado, a maior 

parte dos fiéis aliciados pertence 

à classe C, com poucas condi-

ções. Mas também há registros 

de pessoas em situação financei-

ra melhor. 

     “Eles eram iludidos. A pro-

messa é de que a ‘besta’ está vin-

do e que, dentro das comuni-

dades, ela não vai atingir os fiéis 

no dia do apocalipse, no dia do 

juízo final. Sempre um argumento 

religioso do mais baixo nível para 

ludibriar essas pessoas”, afirma 

Oliveira. 

     Os fiéis viviam em situação 

bem diferente dos líderes da seita, 

que  acumulavam carros,  aparta- 
mentos de luxos e altos valores 

 

 

ES é o 17º estado com 

mais resgatados em 

situação de trabalho 

análogo ao escravo 

     Norminha 

     O Espírito Santo é o 17º estado 

com mais pessoas resgatadas em 

situação de trabalho escravo no 

Brasil. De 2003 a 2017 foram en-

contradas 713 vítimas, sendo três 

no último ano. O tema é lembrado 

neste 28 de janeiro, Dia Nacional 

de Combate ao Trabalho Escravo. 

     A data tem o propósito de aler-

tar a população sobre condições 

degradantes de trabalho, ensinan-

do a identificar a prática do crime, 

conscientizar e punir o emprega-

dor como explorador de mão de 

obra semelhante à escravidão. 

     Os dados divulgados foram 

consolidados no Observatório Di-

gital do Trabalho Escravo no Bra-

sil, e apontam também que no pe-

ríodo de 14 anos (2003 – 2017) 

foram contabilizados 43.428 tra-

balhadores libertados em todo o 

país. A plataforma é uma iniciativa 

de cooperação técnica entre o Mi-

nistério Público do Trabalho (M 

PT) e a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT). N 

 
 

 

  

 

Por ACS/Alexandra Rinaldi 

     Norminha 

     A DIRETORIA Técnica da Fun-

dacentro, com a participação de 

servidores das áreas técnica e ad-

ministrativa do Centro Técnico 

Nacional e das Unidades Descen-

tralizadas, promoveu palestra so-

bre a Instrução Normativa nº 05 de 

2017, publicada em 26 de maio de 

2017. 

     A IN 05 da Secretaria de Ges-

tão do Ministério do Planejamen-

to, Desenvolvimento e Gestão dis-

põe sobre regras e diretrizes 

quanto aos procedimentos para 

contratação de serviços sob o re-

gime de execução indireta no âm-

bito da Administração Pública fe-

deral direta, autárquica e funda-

cional e revoga a Instrução Norma 

gastos. Todos os funcionários vi-

vem em casas comunitárias. Um 

ex-membro, chegou a dizer, em 

2015, que o grupo fazia uma es-

pécie de "manipulação de men-

tes". (Foto: Fernanda Rodrigues/G1) 

 

Para polícia, muito fiéis são iludidos 

Início das investigações 

     A seita começou a ser inves-

tigada em 2011, e os trabalhos re-

sultaram na deflagração da "Ope-

ração Canaã" em 2013. As precá-

rias condições de alojamento e 

trabalho foram denunciadas aos 

órgãos. Na época, cerca de 800 

integrantes da organização mora-

vam em cinco fazendas em São 

Vicente de Minas e Minduri. Con-

forme as investigações da época, 

foi identificado um sofisticado es-

quema de exploração do trabalho 

humano e lavagem de dinheiro le-

vado a cabo por dirigentes e líde-

res religiosos. 

     Próximos passos 

     Os  envolvidos  foram  presos  

preventivamente e a intenção da 

Polícia Federal é sustentar as pri-   

tiva nº 2, de 30 de abril de 2008 

que tratava anteriormente sobre o 

tema. 

     Além da palestra para apresen-

tar o funcionamento da Instrução 

Normativa, outras pautas foram 

destacadas na tarde desta quarta, 

7, incluindo a possível parceria 

com o MEC, o balanço das pro-

postas técnicas da Fundacentro e 

assuntos administrativos. Partici-

param das apresentações das á-

reas técnica e administrativa da 

Fundacentro, Sonia Maria José 

Bombardi, chefe da Coordenação 

de Educação; Solange Silva Nas-

cimento da Serviço de Planeja-

mento e Orçamento e Marcelo 

Prudente de Assis da diretoria Té-

cnica e José Damasio de Aquino. 

N 
 

http://www.norminha.net.br/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/seita-triplicou-numero-de-fieis-em-situacao-de-trabalho-escravo-em-tres-anos-diz-pf.ghtml
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Comcap tem maior índice de trabalhadores acidentados 

de Santa Catarina, segundo MPT 

 

 

 

Previsão de realização do XXII 

Conpat será em 2019 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi 

     O Regimento Interno do XXII 

Congresso Nacional de Preven-

ção de Acidentes do Trabalho, o 

Conpat foi pauta de reunião rea-

lizada na sede da Fundacentro em 

SP, na manhã de segunda, 5. 

     Em fase de alinhamento, a mi-

nuta do regimento passará por 

modificações de acordo com as 

considerações a serem feitas pe-

las comissões Executiva e Téc-

nica. Fazem parte da Comissão 

Executiva, a Presidencia e a Dire-

toria Técnica da Fundacentro. 

     Durante a reunião, o diretor 

Técnico da Fundacentro, Robson 

Spinelli Gomes sugeriu mudar o 

nome do evento. Historicamente, 

em 1953, o primeiro nome utili-

zado era SPAT (Semana de Pre-

venção de Acidentes de Traba-

lho). No período de 1962 a 1970, 

os chamados Congressos Nacio-

nais das Cipas passaram a ter a 

denominação Congresso Nacio-

nal de Prevenção de Acidentes – 

CNPA e posteriormente recebem 

o nome de Conpats. Para Robson 

pensar em um nome diferente re-

trataria mais o momento de trans-

formações no ambiente de traba-

lho e incluiria temas que evoluí-

ram ao longo tempo, como o aci-

dente de trabalho, doenças, no-

vas tecnologias, políticas públi-

cas e outros. 

     Participaram da reunião, Rob-

son Spinelli Gomes, diretor Téc- 

 

 

Servidor da Comcap – Daniel Queiroz/Arquivo/ND 

 

Procuradoria do Trabalho poderá representar autarquia criminalmente 

por colocar saúde de trabalhadores em risco 

nico da Fundacentro; Ricardo Fe-

lix, diretor de Administração e Fi-

nanças; Tereza Luiza Ferreira, di-

retora Técnica substituta, Jeffer-

son Seidler do Departamento de 

Segurança e Saúde no Trabalho 

(DSST/MTb), Reinaldo Felisberto 

Damascena da Confederação Na-

cional da Industria (CNI) e Clovis 

Queiroz da Confederação Nacio-

nal da Saúde (CNS). 

     Dia Nacional de Prevenção de 

Acidentes de Trabalho 

     Um dos membros da bancada 

dos empregadores sugeriu que a 

realização do Conpat aconteça no 

mês de julho. 
 

 
 

     Para Clovis Queiroz, o dia 27 

de julho, data em que se celebra o 

Dia Nacional de Prevenção de A-

cidentes de Trabalho seria uma o-

portunidade de reforçar ainda 

mais a importância da data sobre 

prevenção, segurança e saúde do 

trabalhador. A próxima reunião do 

Conpat será realizada em 12 de 

março. 

     A retomada do Conpat foi 

Campanha Nacional de Prevenção 

de Acidentes do Trabalho (Can 

pat), realizada em abril de 2017.N 

 

Ministério do 

Trabalho apoia 

projeto voltado 

para a coleta 

seletiva no 

Carnaval de 

Salvador 

 

     Norminha 

     MAIS de 800 trabalhadores 

entram em cena nas ruas de Sal-

vador a partir desta semana para 

deixar o Carnaval da capital baia-

na mais sustentável. Eles partici-

pam da campanha "O Trabalho 

Decente Preserva o Meio Ambien-

te", que ocorre durante a folia. Es-

tão envolvidos na ação 698 cata-

dores, que farão o recolhimento 

dos materiais recicláveis, 115 co-

zinheiros da Rede de Alimentação 

da Bahia, que farão as refeições 

dos trabalhadores, e 30 costurei-

ras da Rede de Costura da Eco-

nomia Solidária de Salvador, res-

ponsáveis pela confecção dos 

uniformes. 

     Os catadores irão desenvolver 

as atividades em quatro centrais 

de coleta seletiva instaladas nas 

proximidades dos circuitos do 

Carnaval (bairros da Barra, Poli-

teama, Montanha e Nordeste de 

Amaralina). A meta é recolher 30 

toneladas de resíduos. Participa-

rão do trabalho catadores avulsos 

e de quatro cooperativas cadas-

tradas: Camapet, Cooperlix, Reci-

coop e Cooperes. 

 

     A ação tem o apoio do Minis-

tério do Trabalho em parceria com 

as secretarias estaduais do Meio 

Ambiente e de Justiça, Direitos 

Humanos e Desenvolvimento So-

cial. Os recursos do projeto finan-

ciam fardamento, equipamentos 

de proteção individual e alimenta-

ção dos trabalhadores. 

     O Chefe da Seção de Econo-

mia Solidária da Superintendên-

cia Regional do Trabalho na Bahia 

(SRT/BA), José da Boa Morte, ex-

plica que a proposta do projeto é 

dar condições de trabalho decente 

aos catadores que aproveitam o 

Carnaval para melhorar a renda 

familiar. "Com essa iniciativa, os 

trabalhadores e as trabalhadoras 

do segmento da reciclagem terão 

a infraestrutura e os equipamen-

tos necessários para o desenvol-

vimento das suas atividades du-

rante o período da festa", diz. N 

Ministério do Trabalho 

Assessoria de Imprensa 

Natália Rocha Caldas Munford 

     Norminha 

     A CADA dia útil, em média, 

mais de um funcionário da Com 

cap (Autarquia de Melhoramentos 

da Capital) sofre algum tipo de 

acidente de trabalho. O número de 

acidentados da autarquia é tão 

grande que supera, por exemplo, 

a média de acidentados do setor 

frigorífico do Estado, que em nú-

mero absolutos lidera o ranking. 

Com 1.543 trabalhadores, em 

quatro anos, a empresa registrou 

1.289 acidentados. Pelo menos 

124 tiveram que ser readaptados 

para outras funções e outros ain-

da aguardam abertura de vagas 

para assumirem novas funções. 

     Na última semana, o MPT (Mi-

nistério Público do Trabalho) a-

juizou ação contra a autarquia 

cobrando indenização por danos 

morais coletivos em valor não in-

ferior a R$ 8 milhões. Segundo o 

órgão, em inquéritos civis condu-

zidos pelos procuradores Keilor 

Heverton Mignone e Sandro Sar-

dá ficaram comprovadas jornadas 

de até 15 horas e 30 minutos fei-

tas por garis na coleta de resíduos 

sólidos, principalmente na alta 

temporada de verão, entre outras 

irregularidades, como o transpor-

te inadequado de funcionários 

nos estribos dos caminhões e fal-

ta de políticas de readaptação dos 

acidentados. 

     Os procuradores pedem, por 

exemplo, a inclusão de pausas de 

descanso e medidas que assegu-

rem o fim das jornadas exausti-

vas. A direção da autarquia se de-

fendeu alegando não existir ex-

cesso de trabalho e que a jornada 

é regulada por acordo coletivo 

que prevê a dispensa do trabalho 

após a conclusão das tarefas: 

     “Durante o ano a carga deles é 

muito menor que do trabalhador 

de 40 horas, porque eles têm o 

mérito da conclusão de tarefas. 

Logicamente a cidade tem sua as-

zonalidade. Não existe um exces-

so de trabalho”, afirmou o presi-

dente Carlos Alberto Martins. 

     Sobre a situação os trabalha-

dores acidentados liberados para 

retornar ao serviço com restrições 

médicas - é o caso dos que sofre-

ram fraturas nos braços, pernas e 

coluna, por exemplo,- a empresa 

diz não ter vagas para eles e alega 

que já  mantém em  seus quadros 

8,1% de funcionários readapta-

dos (124 pessoas). “A legislação 

federal diz que o limite de rea-

daptados é de 5%, nós já passa-

mos esse limite, não podemos ter 

mais readaptados. Isso ainda gera 

um custo a mais, para cada pes-

soa readaptada eu tenho que con-

tratar um outro para o operacio-

nal”, se defende Carlão. 

Procurador diz que não há limite 

para readaptação de acidentados 

     A nova polêmica coloca mais 

uma vez a Comcap contra a pa-

rede, e acirra uma queda de bra-

ços entre procuradores do traba-

lho e o setor jurídico da empresa. 

Segundo o procurador do traba-

lho Sandro Eduardo Sardá, a em-

presa poderá ser acionada crimi-

nalmente por violar o artigo 132 

do Código Penal por colocar em 

perigo a vida e saúde dos traba-

lhadores. 

     “Uma empresa que coloca o 

trabalhador a cumprir jornadas de 

15 horas e registra em média 300 

acidentes por ano não oferece um 

meio ambiente de trabalho sadio”, 

afirmou o procurador. “Estamos 

estudando o caso ainda e se for 

necessário vamos acionar a autar-

quia criminalmente”, adiantou 

Sardá, que afirma que a empresa 

tem que ter condições de receber 

os acidentados em funções rea-

daptadas. 

     Segundo o procurador, o limi-

te de 5% é estipulado para a con-

tratação e não para os casos de 

trabalhadores que se lesionaram 

no ofício da profissão. “Se a em-

presa continuar neste modelo te-

remos mais lesionados em larga 

escala. Atualmente, não há em-

presa em Santa Catarina com tan- 

tos acidentes de trabalho por ano 

como a Comcap. Nem o setor fri-

gorífico nem a indústria metal me-

cânica registram tantos casos. É 

necessário, sim, pensar em medi-

das que reduzam esses índices”, 

defende o procurador. Como e-

xemplo, ele cita uma empresa fri-

gorífica de Chapecó, que com seis 

mil funcionários registrou no ano 

de 2016 pelo menos 200 aciden-

tes de trabalho. 

     Sobre a cláusula do acordo 

coletivo que dispensa os traba-

lhadores no fim da tarefa, o pro-

curador afirma que aparentemente 

o dispositivo parece favorável ao 

trabalhador, mas que em longo 

prazo pode contribuir para au-

mento de lesões, defendendo a 

implantação de pausa para recu-

peração da fadiga, exigida em ati-

vidades que geram sobrecarga 

muscular. 

     Presidente critica liberações 

pelo INSS 

     Carlão criticou a liberação de 

reabilitados pelo INSS (Instituto 

Nacional de Seguro Social). “Eles 

liberaram uma trabalhadora com 

câncer terminal e três meses de-

pois ela morreu. O INSS quer de-

sovar (sic) e nós temos que dar 

um jeito", retrucou. 

     O presidente não discorda do 

elevado número de acidentados e 

disse que foi só no ano passado 

que a Comcap passou o oferecer 

treinamento para seus trabalha-

dores como forma de evitar au-

mento do número de acidentes. 

“Fiquei abismado que não se ti-

nha nada nesse sentido. Ano pas-

sado formamos 708 emprega-

dos”, contou. N 

Notícias do Dia 

 

  

 

Carlão minimizou a ação e 

defendeu que a maioria dos 

apontamentos da Justiça teriam 

sido sanados pela empresa e cita 

que uma “minoria” de 

trabalhadores estariam em 

situações complexas de resolver. 

“Um deles veio me pedir para 

trabalhar em função 

administrativa, se eu confirmasse 

a mudança ele sairia da perícia”, 

declarou Carlão. Ele citou outros 

casos, sugerindo que 

trabalhadores estivessem usando 

a condição de lesionados para 

conseguirem mudanças de 

cargos. 

 

Minuta do Regimento Interno do 

Conpat encontra-se em fase 

alinhamento 

 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/comcap-tem-maior-indice-de-trabalhadores-acidentados-do-estado-segundo-mpt
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No Pernambuco, 

Campanha pede 

que população 

não compre 

produtos de 

crianças e 

adolescentes 

     Norminha 

     "AJUDE a proteger as nossas 

crianças, não compre produtos do 

trabalho infantil." Esse é o tema da 

campanha de prevenção e erradi-

cação do trabalho infantil que co-

meça nesta semana em Pernam-

buco, às vésperas do Carnaval, 

quando há um grande número de 

turistas no estado. A ação prevê a 

distribuição de material educativo 

em locais de grande concentração 

de pessoas, com o objetivo de 

conscientizar a população. 
 

 
 

     A auditora-fiscal e coordena-

dora do Projeto de Combate ao 

Trabalho Infantil em Pernambuco, 

Lívia Macêdo, entende que as 

pessoas precisam saber dos ris-

cos a que estão expostas as crian-

ças que trabalham, sobretudo na 

comercialização de produtos na 

rua. Ela lembra que a evasão es-

colar é um deles, já que quanto 

mais a criança vende, mais ela vê 

a atividade como um meio de vida 

e se distancia da escola. "O tra-

balho infantil afeta diretamente a 

educação. A maioria dessas crian-

ças tem seu desempenho afetado 

pela dupla rotina precoce. Muitas 

abandonam os estudos", afirma. 

     No município pernambucano 

de Ipojuca, por exemplo, conhe-

cido por atrair turistas de todo o 

Brasil por causa das suas praias, 

é comum encontrar crianças tra-

balhando na confecção e venda de 

artesanato, que é atividade citada 

na Lista TIP, que relaciona as pio-

res formas do trabalho infantil. 

"Os azulejos decorativos produzi-

dos por crianças são muito atra-

tivos para os turistas, mas as cri-

anças que exercem essa atividade 

estão sujeitas a diversos riscos 

como inalação de substâncias tó-

xicas provenientes do uso da 

tinta, exploração sexual e alicia-

mento para o tráfico de drogas, 

dentre outros", explica Lívia Ma-

cêdo. 

N 
Ministério do Trabalho 

Assessoria de Imprensa 

Simone Sampaio 
 

 
 

 

Quadros estatísticos de empregabilidade dos Técnicos de Segurança do Trabalho no Brasil 
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Levantamento feito pela FENATEST – Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho 
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