
 
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 

     ALUNOS da primeira turma da 

Escola do Trabalhador começarão 

a receber os certificados de con-

clusão de curso depois do Carna-

val. A plataforma online está com-

pletando três meses de atividades 

e já chega à marca de 28.329 cur-

sos concluídos. “É uma satisfação 

constatar a grande procura pelos 

cursos e ter os primeiros alunos 

recebendo seus certificados. Isso 

mostra o sucesso dessa iniciativa 

e nos anima a ampliar as opções 

de qualificação à disposição dos  
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DESDE 18/AGOSTO/2009 

 

     Norminha 

     TRÊS PORTARIAS que trazem 

alterações às Normas Regula-

mentadoras NRs 12 e 36 foram 

publicadas no dia 9 de fevereiro, 

na seção 1 do Diário Oficial da U-

nião, e assinadas pelo ministro 

interino do Ministério do Traba-

lho, Helton Yomura. 

     As mudanças na NR 36 (Segu-

rança e Saúde no Trabalho em 

Empresas de Abate e Processa-

mento de Carnes e Derivados) fo-

ram publicadas em duas portarias 

nº 97 e nº 99, ambas de 8 de fe-

vereiro de 2018. A portaria nº 97 

altera o anexo II - Requisitos de 

segurança específicos para má-

quinas utilizadas nas indústrias 

de abate e processamento de car-

nes e derivados destinados ao 

consumo humano da NR 36. A 

partir desta publicação passa a vi-

gorar com a seguinte alteração: 

no caso de utilização de cilindro 

de arraste, na circunferência do 

cilindro giratório de arraste, a dis-

tância ponto-a-ponto das ranhu-

ras (fendas) longitudinais deve 

ser menor ou igual a 2,5 mm, a 

profundidade da fenda (ranhura) 

menor ou igual a 2,0 mm e as ra-

nhuras não devem ter estrias cir-

cunferenciais. Além disto, a por-

taria inclui no Anexo I (Glossário) 

da NR 36, os seguintes conceitos: 

cilindro dentado e cilindro de ar-

raste. 

     A portaria nº 99 também altera 

o Anexo II da NR 36, modificando 

a redação do item I para o seguin-

te texto "para fins do atendimento 

do item 36.7.1 desta Norma, estão 

abrangidos no presente anexo as 

seguintes máquinas de uso exclu- 
sivo na indústria de abate e pro-

cessamento de carnes de deriva- 

dos destinados ao consumo hu-

mano: I. Máquina automática para 

descourear e retirar pele e pelícu-

la; II. Máquina aberta para des-

courear e retirar pele; III. Máquina 

de repasse de moela; IV. Máquina 

Serra de Fita". Houve também a 

inclusão do item 1.4 (máquina 

serra de fita) no Anexo II, além das 

alterações nos textos dos itens 

1.1.6, 1.2.5, 1.3.3 e 1.3.8.6 do 

Anexo II. 
 

 
 

     Já, a portaria nº 98, de 8 de fe-

vereiro, apresenta diferentes alte-

rações na NR 12 (Segurança no 

Trabalho em Máquinas e Equipa-

mentos). Entre as alterações está 

a exclusão do item 12.6.1 e a al-

teração de redação dos itens 12. 

6.2, 12.17, 12.33, 12.51, 12.51.1, 

12.51.2, 12.51.3, 12.92, 12.123, 

12.123.1, 12.153 e 12.153.2. A 

portaria também destaca a inclu-

são no Anexo IV (Glossário) de 

definições como: Apreciação de 

Risco, Análise de Risco, Avalia-

ção de Risco, Circuito elétrico de 

comando, Contatos mecânica-

mente ligados, Contatos espelho, 

Controles, entre outras. Além dis-

to, apresenta alterações em com-

ceitos já presentes no Anexo IV. 

Houve também a inclusão do item 

7.3 no Anexo XII - Equipamentos 

de Guindar para Elevação de Pes-

soas e Realização de Trabalho em 

Altura da NR 12. N 

Compartilhamos com Proteção 

 

Inspeção do 

Trabalho define 

temas da 

Canpat 2018 

 

Campanha acontece de abril a 

novembro com foco no 

adoecimento ocupacional e 

quedas de trabalho em altura 

     Norminha 

     A INSPEÇÃO do Trabalho defi-

niu no dia 7/02, numa reunião 

com vários parceiros da área go-

vernamental e representantes da 

sociedade civil, detalhes da Cam-

panha Nacional de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho para 2018, 

que terá como foco o adoecimento 

ocupacional e quedas de trabalho 

em altura. 
 

 
 

     A novidade para este ano é que 

a Canpat, que tradicionalmente a-

contece no mês de abril, se esten-

derá até novembro, com realiza-

ção de operativos de fiscalização 

nos estados e campanhas educa-

tivas nas escolas. “Vamos incenti-

var as boas práticas na área de se-

gurança, com foco nos temas da 

Canpat, promovendo concursos 

de frases e redação escolar, semi-

nários e outras atividades para 

conscientizar sociedade sobre o 

tema”, avaliou a secretária de Ins-

peção do Trabalho, Maria Teresa 

Jensen. 

     Canpat – Foi instituída de for-

ma permanente a partir de 1971, 

com o objetivo de divulgar conhe-

cimentos técnicos e ministrar en-

sinamentos práticos de prevenção 

de acidentes, de segurança, higie-

ne e medicina do trabalho, sendo 

uma ação anual desenvolvida pelo 

Ministério do Trabalho em parce-

ria com diversos órgãos com a fi-

nalidade de alertar e sensibilizar à 

sociedade sobre a importância de 

uma cultura de prevenção de aci-

dentes no trabalho. N 
 

MT/As. de Imprensa/Edvaldo dos Santos 

 

 

VITÓRIA (ES) 

Curso de Higiene Ocupacional 

com ênfase em Perícia 

23, 24 e 25 de maio/2018 

Clique acima e tenha todas as 

informações/inscrição, ou no 

WhatsApp 18 99765-2705 
 

PRESIDENTE PRUDENTE (SP) 

Curso NR-12 Para trabalhar 

com TODAS AS ETAPAS do 

ciclo da NR-12 

14 A 17 DE MARÇO/2018 

Clique acima e tenha todas as 

informações/inscrição, ou no 

WhatsApp 18 99765-2705 
 

ARAÇATUBA (SP) 

Curso de PPRA com ênfase 

em PPP e eSocial 

03 de abril/2018 

Clique acima e tenha todas as 

informações/inscrição, ou no 

WhatsApp 18 99765-2705 
 

ARAÇATUBA (SP) 

I Congresso VN de 

Conhecimentos 

03, 19 e 20 de Março/2018 

Clique acima e tenha todas as 

informações/inscrição, ou no 

WhatsApp 18 99602-7466 

 

 

 

Escola do Trabalhador entregará mais de 28 mil 

certificados para a 1ª turma 
 
  
 

trabalhadores”, comentou o mi-

nistro do Trabalho em exercício, 

Helton Yomura. 

     -A Escola do Trabalhador, lan-

çada pelo Ministério do Trabalho, 

oferece cursos gratuitos de quali-

ficação dos trabalhadores brasi-

leiros ou de candidatos a vagas de 

emprego. Para participar, basta u-

tilizar um computador ou qual-

quer aparelho móvel com cone-

xão à internet. 

     -Para ingressar é muito fácil. 

Não há pré-requisito nem exigên-

cia de escolaridade mínima.  

- Os cursos foram elaborados pe-

la Universidade de Brasília (UnB). 

Ao final de cada curso, os parti-

cipantes passam por uma avalia-

ção e, se aprovados, recebem o 

certificado digital de conclusão, 

que também é emitido pela ins-

tituição universitária. 

     - Cada curso dura cerca de 40 

horas e o conteúdo fica disponível 

o tempo todo, para que todos os 

módulos possam ser concluídos 

com calma. A estimativa é que as 

pessoas concluam em cerca de 

dois meses. INSCRIÇÕES. N 

Bento Gonçalves (RS) terá curso 

eSocial e os Requisitos para SST 

Será na Universidade de Caxias do Sul Bloco CD Sala 348 
 

 
 

 

     Norminha 

     O CURSO será realizado em 

Bento Gonçalves (RS) nos dias 02 

e 03 de Março de 2018, das 8 às 

17h30 na UCS – Universidade de 

Caxias do Sul Bloco CD Sala 348, 

Alameda João Dal Sasso, 800. 

     Informações/Inscrições: 

     (54) 99609-4580 

     artest.rs@hotmail.com Ou 

     (51) 99667-9655 (WhatsApp) 

     Sócios da ARTEST ou SINDI 

TESTRS têm desconto especial. 

     Apresentação: Jorge Gimenez 
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NRs 12 e 36 são alteradas Palestras sobre Plano de Emergência 

e NR 12 ocorrem no Pará 

Eventos serão realizados nos dias 21 e 28 de fevereiro 

 
ruas Generalíssimo Deodoro e D. 

Romualdo de Seixas – bairro: 

Umarizal – Belém – Pará. 

     No dia 21/02, o palestrante se-

rá o técnico de segurança do tra-

balho André Luiz Padilha Ferreira. 

André é bombeiro civil, especia-

lista em segurança contra incên-

dio e atendimento pré-hospitalar. 

     No dia 28/02, o palestrante se-

rá o engenheiro mecânico Roberto 

Socorro Pinto da Silva. Roberto é 

especialista em engenharia de se-

gurança do trabalho. 

     Informações a respeito dos e-

ventos pelos e-mails: 

tecnico.cepa@fundacentro.gov.br 

oueventos.cepa@fundacentro.gov.br

telefone: (91) 3222-1973. 

     Para participar, os organizado-

res dos eventos solicitam a doa-

ção de 01 (um) pacote de biscoito 

(doce ou salgado) a ser entregue 

no dia do evento. 

     Outras informações estão dis-

poníveis nos folderes do dia 21 e 

28. 

N 

 
Por ACS/Débora Maria Santos em 09/02/2018 

     Norminha 

     A FUNDACENTRO do Pará 

promove mais duas palestras do 

Programa Atualização em Segu-

rança e Saúde do Trabalhador 

2018, os temas serão sobre “Ela-

boração de Plano de Emergência” 

e “Norma Regulamentadora nº 12 

– Segurança no Trabalho em Má-

quinas e Equipamentos”. 

     A palestra “Elaboração de Pla-

no de Emergência” ocorrerá no 

dia 21 de fevereiro, das 14h às 16 

h; já o tema sobre “Norma Regu-

lamentadora nº 12 – Segurança 

no Trabalho em Máquinas e Equi-

pamentos”, será no dia 28 de fe-

vereiro, das 14h às 16h, a serem 

realizados no auditório da Funda-

centro em Belém, localizado à rua 

Bernal do Couto,781,entre as ruas  

 

     Norminha 

     FOI aprovada a Norma ISO 45 

001 - Sistemas de Gestão de Saú-

de Ocupacional e Segurança - Re-

quisitos com Orientações para 

Uso em 25 de janeiro de 2018. A-

pós muitos anos de discussões 

em nível internacional para deci-

dir pela elaboração de uma norma 

ISO, a norma que certamente vai 

se tornar a maior referência mun-

dial (substituindo a OHSAS 18 

001), será oficialmente publicada 

em março de 2018. 

     A ISO 45001 é aplicável a 

qualquer organização, indepen-

dentemente do tamanho, tipo e 

natureza.  A Norma  adota  uma a- 

 

Aprovada a ISO 45001 - Sistemas de Gestão 

de Saúde Ocupacional e Segurança 
 

bordagem baseada em risco e se-

gue a abordagem de estrutura de 

alto nível que está sendo aplicada 

a outros padrões do sistema de 

gestão da ISO, como a ISO 9001: 

2015 (qualidade) e ISO 14001: 

2015 (meio ambiente). 

     Conforme a ISO, no desenvol-

vimento desta Norma, conside-

rou-se o conteúdo de outros pa-

drões internacionais nesta área 

como a OHSAS 18001, a ILO-

OSH da OIT, vários padrões naci-

onais, e as normas e convenções 

internacionais do trabalho da OIT. 

Quais serão os benefícios de 

implantar a ISO 45001? 

     Sistematizar a gestão de SST;  

 

Melhorar o comprometimento da 

Alta Direção com a gestão de SST; 

Reduzir riscos e acidentes de SST, 

e as perdas e custos associados;  

Aumentar a conscientização e par-

ticipação dos colaboradores em 

assuntos de SST;  Melhorar sua 

capacidade de responder às ques-

tões de conformidade regulamen-

tar;  Redução do custo dos prê-

mios de seguro;  Redução do ab-

senteísmo e das taxas de rotati-

vidade dos empregados;  Reco-

nhecimento por ter alcançado um 

benchmark internacional (pode 

influenciar os clientes preocupa-

dos com suas responsabilidades 

sociais).NMichel Epelbaum - Linkedin 

Berruezo - Engº de Segurança e 

Ambiental; Advogado; Pós Gradu-

ando em Engª Elétrica; Diretor FE 

NATEST; Docente do SINTESP, 

APBA e SENAC; Assistente Técni-

co Pericial; Consultor de empre-

sas e Sócio Fundador da Gimenez 

e Associados; Técnico de Segu-

rança do Trabalho há 34 anos. 

     CLIQUE AQUI e tenha informa-

ções mais detalhadas. Ou acesse 

www.sinditestrs.org.br  

     Não percam esta oportunidade 

e estejam capacitados! N 

NORMINHAS 
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NORMINHA 
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INMETRO OIT BRASIL 

ANAMT ABHO 
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http://www.protecao.com.br/noticias/legal/portarias_alteram_normas_regulamentadoras_12_e_36/Jyy5JjjgJj/12085
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http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/Programasdivulgaov04.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/Programasdivulgaov04.pdf
http://escola.trabalho.gov.br/
http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/link/noticias/Para21022018_20180209153026.pdf
http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/link/noticias/Para28022018_20180209153054.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/aprovada-iso-45001-sistemas-de-gest%C3%A3o-sa%C3%BAde-e-michel-epelbaum
http://www.sinditestrs.org.br/strs/legislacao/aa3fad11686bba3ef2dced7bcb1cd461.pdf
http://www.sinditestrs.org.br/
http://www.norminha.net.br/Norminha/norminhas.asp
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/
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http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/
https://www.facebook.com/norminhanet
https://www.facebook.com/norminhanet
http://www.norminha.net.br/Arquivos/arquivos.asp
http://www.fundacentro.gov.br/
http://www.inmetro.gov.br/
http://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm
https://www.anamt.org.br/portal/
http://www.abho.org.br/
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
http://www.norminha.net.br/Normas/normas.asp
http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl
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Empregador que atrasar pagamento de salário 

pode pagar multa 

Decisão do Tribunal Superior do Trabalho vai 

ao encontro da nova lei trabalhista 

     Luiz Calixto, um dos advoga-

dos que representam a UniRitter, 

ressalta que a decisão faz cumprir 

efetivamente os termos da refor-

ma trabalhista. Para ele, os tribu-

nais ainda estão “resistentes à a-

plicação, fazendo julgamentos 

mais ideológicos”. 

     O diretor do Sindicato dos 

Professores do Ensino Privado do 

Rio Grande do Sul (Sinpro-RS), 

Amarildo Cenci, ressalta o desejo 

de buscar uma negociação em 

reunião no Ministério Público do 

Trabalho, a partir da decisão do 

TST. “Vamos apresentar uma pro-

posta de compensação para os 

professores que realmente que-

rem encerrar as atividades na uni-

versidade, e propor um período 

de reintegração para os que dese-

jam ficar”, explica. A intenção, se-

gundo Cenci, é tornar o processo 

de desligamento mais maleável, 

podendo manter esses professo-

res durante um semestre, ou pelo 

ano todo. 

 

     Calixto garante que não há na-

da definido, mas que o foco é agir 

sempre dentro da legalidade. “Se 

tiver alguma proposta, vamos ou-

vir e analisar. O pedido de sus-

pensão das demissões já foi ne-

gado, e uma proposta de reinte-

gração não foi feita. Estamos con-

fortáveis com a decisão e vamos 

agir de acordo com a lei”, afirma. 

N 
Fonte: Amo Direito 

Atualização Direito 

 

 

O que são selos ambientais e qual 

sua importância 

      No marketing verde, há várias 

formas de utilizar os selos de cer-

tificação, já que eles são dife-

rentes entre si. Por exemplo, se o 

objetivo da sua empresa é vender 

mais, você deve ter um selo ambi-

ental que mostre ao consumidor 

que a empresa investe em ações 

sustentáveis em sua matéria-pri-

ma ou na produção da suas em-

balagens, etc. Já se a ideia é for-

talecer a marca, deve ser usado 

um selo que ateste a neutralização 

de CO2 através do plantio de mu-

das, por exemplo.  

     Rainsforest Alliance Certified  

     Desenvolvido para produtos a-

grícolas, este selo ambiental indi-

ca o respeito ao produtor agrícola 

e à biodiversidade do local em 

que foi plantado.  

     Selo Procel: Voltado para e-

quipamentos e produtos eletrôni-

cos, identificando os que têm me-

lhor desempenho energético em 

cada categoria.  

     Site Sustentável: Ajuda lojas 

virtuais, sites e blogs a neutralizar 

as emissões de carbono através 

do plantio e cultivo de mudas – 

que fica a cargo do próprio Site 

Sustentável.  

     ISO 14000: A certificação é 

uma verdadeira "família" que a-

borda vários aspectos, como ges-

tão ambiental, rotulagem, análise 

de ciclo de vida, de comunicação 

e de auditoria e avaliação de de-

sempenho, com compromisso de 

cumprimento da legislação ambi-

ental e seus regulamentos aplica-

veis necessários, assim como de 

melhoria contínua.  

     Selo Verde: Criado pela Asso-

ciação Brasileira de Normas Téc-

nicas (ABNT), o Selo Verde atesta 

quais os produtos e serviços são 

mais ambientalmente amigáveis. 

Para isso a associação criou um 

programa de rotulagem voluntária 

que informa o desempenho ambi-

ental ao consumidor através do 

Rótulo Ecológico ABNT. 

     Conselho Brasileiro de Mane-

jo Ambiental FSC Brasil  

     Voluntária, essa certificação na 

verdade é uma avaliação de um 

empreendimento florestal de or-

ganização independente através 

dos 10 Princípios e Critérios FSC 

de questões ambientais, econô-

micas e sociais: obediência às leis 

e aos princípios do FSC; respon-

sabilidades e direitos de posse e 

uso da terra; direitos dos Povos 

indígenas; relações comunitárias 

e direitos dos trabalhadores; be-

nefícios da floresta; impacto am-

biental; plano de manejo; monito-

ramento e avaliação; manutenção 

de florestas de alto valor de con- 
servação; e plantações.  

(Continua abaixo na página 03/10) 

      Norminha 

      A PARTIR da nova lei traba-

lhista, a Lei nº 13.467, de 2017, 

as demissões em massa não exi-

gem negociação prévia com o 

sindicato da categoria, nem mes-

mo acordos coletivos. Por essa 

razão, o ministro Ives Gandra da 

Silva Martins Filho, presidente do 

Tribunal Superior do Trabalho (T 

ST), suspendeu a decisão de se-

gundo grau e permitiu a demissão 

de 150 professores da UniRitter, 

em Porto Alegre. 

     Segundo o ministro, ao impe-

dir a dispensa coletiva sem justa 

causa, a desembargadora Beatriz 

Renck, do Tribunal Regional do 

Trabalho da 4ª Região (TRT-4), a-

giu contra a lei. Beatriz havia 

mantido a liminar de primeira ins-

tância que suspendia a demissão 

dos professores da universidade, 

afastando o Artigo 477-A da CLT, 

gerado a partir da reforma. Para 

ela, a atualização não tem aplica-

ção, uma vez que a doutrina e a 

jurisprudência da Justiça do Tra-

balho consideram necessária a 

intervenção sindical nesses ca-

sos. “Os princípios constitucio-

nais que sempre autorizaram a a-

doção desse entendimento per-

manecem vigentes, a despeito da 

regra”, escreveu em sua decisão. 

     Antes da decisão do presiden-

te do TST, as rescisões na Uni-

Ritter estavam suspensas até 8 de 

fevereiro, data marcada para a au-

diência de conciliação entre as 

partes, ou até firmação de acordo 

entre a universidade e o sindicato 

perante o Ministério Público do 

Trabalho (MPT), sob pena de mul 

 

ta diária de R$ 20 mil. Agora, as 

dispensas podem ir adiante, sem 

a necessidade de acordo. 

     Diversos especialistas veem a 

decisão como acertada, já que vai 

ao encontro do novo artigo da le-

gislação trabalhista. Para André 

Villac Polinesio, advogado espe-

cialista em relações do trabalho, a 

decisão do TST é importante para 

mostrar que as novas regras estão 

sendo seguidas pelos ministros e 

que as empresas terão mais se-

gurança jurídica para tratar do as-

sunto. 

     Já para a advogada especialis-

ta em Direito Trabalhista Renata 

Barradas, é importante, indepen-

dentemente da normativa, avaliar 

cada caso individualmente. “É 

preciso analisar se a convenção 

coletiva vigente da categoria dis-

põe ou não sobre a obrigato-

riedade da negociação prévia, e se 

as dispensas foram feitas com di-

gnidade e respeitando todos os 

direitos trabalhistas de cada em-

pregado dispensado”, diz. Para 

ela, é esse cuidado que ajuda a e-

vitar o impacto social negativo 

trazido pelas dispensas, e que as-

segura que os direitos individuais 

de cada cidadão, previstos na 

Constituição Federal, sejam res-

peitados. 

 

     Juros 

     Ao apresentar o relatório favo-

rável na CAS, o senador Jorge Vi-

ana (PT-AC) propôs uma emenda. 

Segundo Viana, a incidência de 

juros de mora de 1% ao dia é 

muito alta. Ele explica que um a-

traso de salários que totalize trinta 

dias ensejará a incidência de ju-

ros de quase 35%. Ao ano, tal 

percentual será de 3.494%, muito 

superior aos juros dos cartões de 

crédito rotativo, que giram em tor-

no de 425% ao ano. 

     O relatório de Jorge Viana pro-

põe, então, que o pagamento seja 

feito, no mais tardar, até o quinto 

dia útil do mês subsequente ao 

vencido, e que em caso de atraso 

no pagamento do salário, o em- 

     Norminha 

     PROPOSTA em tramitação na 

Comissão Assuntos Sociais (CA 

S) obriga o empregador que atra-

sar o pagamento de salário do tra-

balhador até o quinto dia útil do 

mês a pagar multa de 5% do sa-

lário, acrescido de 1% por dia de 

atraso. 

     O autor do Projeto de Lei do 

Senado 134/2015, senador Re-

guffe (sem partido-DF), ressalta 

que a medida visa proteger o em-

pregado, que é a parte mais vul-

nerável na relação de trabalho. 

Reguffe observa que a súmula 

381 do Tribunal Superior do Tra-

balho (TST) determina o paga-

mento do salário atrasado com 

correção monetária. Mas o sena-

dor argumenta que, por causa do 

receio do trabalhador de buscar 

seus direitos, os empregadores a-

cabam fazendo o pagamento no 

momento que lhes convém, e é 

preciso coibir essa prática. 

pregador pague uma multa equi-

valente a 5% do valor da remu-

neração mais juros de mora de 

10% ao mês, proporcional aos 

dias de atraso. O relator argu-

menta que, dessa forma, haverá 

um estímulo para o pagamento 

em dia dos salários devidos ao 

empregado. 

     Quer ser aprovado no exame 

da OAB? Conheça a melhor e 

mais eficiente metodologia que 

vai direcioná-lo à sua aprovação. 

Aqui suas chances de aprovação 

são calculadas estatisticamente e 

você tem a oportunidade de a-

companhar o seu progresso todos 

os dias. 

     O melhor de tudo é que você 

pode experimentar o nosso méto-

do e comprovar sua eficácia sem 

compromisso. Interessou? Clique 

aqui e saiba mais. 

 

N 

Fonte: www12.senado.leg.br  

PDCA é utilizado 

com sucesso na 

adequação de 

parque fabril 

em indústria de 

chocolate 
Beto Soares/Estúdio Boom 

 

     Norminha 

     A NECESSIDADE de adequa-

ção às normas legais vigentes e o 

alto custo estabelecido pelo mer-

cado para realização destes servi-

ços trazem consigo várias incer-

tezas às organizações, que devem 

ser estudadas e analisadas para 

que se alcance o objetivo final. 

Diante deste cenário, este artigo 

apresenta uma proposta de plano 

de adequação à NR 12 em má-

quinas e equipamentos baseados 

na ferramenta de gestão PDCA, 

buscando por meio dela, além da 

minimização do investimento fi-

nanceiro, a estruturação necessá-

ria para implantar de forma clara 

e objetiva os requisitos impostos 

pela legislação. 
 

 

 
 

     Para o desenvolvimento do 

trabalho utilizou-se como pilar o 

envolvimento de todos os inte-

ressados da empresa, extraindo o 

conhecimento já existente dos 

funcionários, complementando 

com profissionais capacitados e 

habilitados nas áreas afins. Como 

resultado obteve-se um plano de 

adequação à NR 12, elencando-

se passo a passo o caminho a ser 

seguido. A pesquisa permitiu a-

profundar o conhecimento técni-

co na Norma Regulamentadora 

12 e contribuiu para conscientizar 

os trabalhadores sobre a impor-

tância da Segurança e Saúde no 

Trabalho. O Brasil apresenta uma 

média anual de mais de 700 mil 

trabalhadores segurados que são 

acidentados. Estes acidentes ge-

ram um rombo para Previdência 

Social em aproximadamente 15 

bilhões de reais para custear be-

nefícios, tratamentos e indeniza-

ções, podendo alcançar a marca 

de 75 bilhões de reais se in-

cluídos aí custos de demais ór-

gãos públicos e de toda a socie-

dade. 

N 
 

Fonte: Eduardo Kremer 

Confira o artigo completo na 

edição de fevereiro da 

Revista Proteção. 

     PARA a sua empresa impactar 

positivamente o mercado ela deve 

criar diferenciais ecológicos e 

uma das formas mais seguras de 

garantir ao consumidor a qualida-

de dos seus produtos é através 

dos selos de certificações. Eles 

são muitos, voltados para os mais 

variados públicos atendendo a e-

xigências bastante específicas, e 

ajudam a agregar valor ao marke-

ting verde da sua empresa. Co-

nheça agora os principais selos 

ambientais, como consegui-los e 

porque eles são tão importantes.  

     Mas afinal, o que são os cha-

mados 'selos ecológicos'?  

     Os selos ecológicos estão di-

retamente relacionados ao marke-

ting verde, que por sua vez é a re-

alização de ações a favor do meio 

ambiente e dos seres que nele vi-

vem e transformá-las em campa-

nhas de marketing. Os selos de 

certificação, eco-selos ou selos 

ambientais são formas de atestar 

que as ações sustentáveis desen-

volvidas pela sua empresa real-

mente são amigas da natureza e 

seguem determinados parâmetros 

que neutralizam ou reduzem seu 

impacto no entorno.  

     Estas certificações acarretam 

em diversos benefícios para as 

empresas, colaborando para au-

mentar as vendas. Para os consu-

midores, por exemplo, elas são a 

garantia que o seu produto, servi-

ço ou/e empresa realmente tem 

responsabilidade social e prima 

pela sustentabilidade, conquis-

tando um público específico e exi-

gente.  

     Uma pesquisa realizada em 

2014 pela União para o Bioco-

mércio Ético (UPBE) com sete 

países, entre eles o Brasil, mos-

trou que 89% dos consumidores 

brasileiros esperam que as em-

presas reconheçam e incluam em 

suas políticas internas a impor-

tância da biodiversidade – e 95% 

deles desejam ser informadas das 

ações sustentáveis das empresas, 

seja por meios da internet ou por 

anúncios publicitários.   

     Por outro lado, ao fazer isso o 

selo de certificação está criando 

diferenciais no mercado, fazendo 

com que ganhe destaque diante 

da concorrência e agregando va-

lor à sua marca. Lembre-se que, 

ao tomar ações sustentáveis que 

demandam investimento, você 

também estará reduzindo vários 

custos do seu empreendimento ao 

longo do tempo, como os relati-

vos à água e energia elétrica, por 

exemplo. Isso tudo, é claro, além 

do bem que você está fazendo ao 

planeta em que vivemos. 

    Conheça alguns dos principais 

pais selos ambientais: 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
https://atualizacaodireito.jusbrasil.com.br/
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Desembargador diz que advogado não tem 

conhecimentos e manda OAB reavaliá-lo 

 

Decisão repercute no meio 

jurídico 

     Norminha 

     ADVOGADO que atua no Ma-

ranhão deverá ser submetido a 

novo exame da OAB (Ordem dos 

Advogados do Brasil). Isso por-

que desembargador Jaime Ferrei-

ra de Araújo, do TJMA (Tribunal 

de Justiça do Maranhão) avaliou 

que o profissional não tem "co-

nhecimentos mínimos". 

     Norminha 

     O INSTITUTO Nacional do Se-

guro Social (INSS) implementa a 

concessão do auxílio-maternida-

de automático. A iniciativa, que 

faz parte de um pacote de moder-

nização na liberação de benefícios 

da Previdência Social, funcionará 

de forma integrada com os cartó-

rios de registro civil. De acordo 

com o presidente do instituto, 

Francisco Paulo Soares Lopes, a 

medida chega para modernizar os 

processos e visa também a desa-

fogar as agências do órgão, que 

sofrem com excesso de requeri-

mentos e poucos servidores. 

     - Quando o pai ou a mãe for ao 

cartório registrar o recém-nasci-

do, as informações serão repas-

sadas ao INSS e, automatica-

mente, o benefício será liberado. 

Isso evitará a demora na con-

cessão desse auxílio tão impor-

tante — explicou Lopes. 

     De acordo com Lopes, os car- 

     O advogado pedia a liberação 

de um veículo apreendido, no dia 

05/02, mas protocolou um há-

beas corpus, pedido considerado 

equivocado pelo magistrado, que 

registrou isso na sua decisão. 

     O desembargador declarou, no 

despacho, que o advogado “não 

detém conhecimentos mínimos 

para o exercício da profissão” e 

chegou a sugerir que a OAB-MA o 

inscreva “na Escola da Advoca-

cia” para que seja submetido a um 

novo Exame de Ordem. 

     “Verificando que o advogado 

impetrante não detém conheci-

mentos mínimos para o exercício 

da profissão, determino que se- 

 

 

 

 

tórios serão um braço do INSS na 

concessão do benefício previden-

ciário. Conforme destacou o pre-

sidente, os cartórios também po-

derão fazer atualizações cadas-

trais junto ao INSS. Por exemplo, 

se a pessoa vai registrar a criança, 

e o cartório detecta algum erro ca-

dastral, será possível fazer a cor-

reção dos dados no local para a 

liberação do benefício. 

     - Estamos negociando com os 

cartórios. Possivelmente, esse 

serviço deve ser cobrado, mas 

não passará de R$ 5. Vale lembrar 

que, se a correção de cadastro for 

feita na agência, por exemplo, 

continuará sendo de graça. Mas 

esse valor ainda está em negocia-

ção com a associação de cartórios 

- destacou Lopes. 

     O salário-maternidade é um 

benefício concedido às mães du-

rante o período de afastamento a-

pós o nascimento ou a adoção de 

uma criança. Apesar de ser conhe 

Coach em Segurança do Trabalho é 

tema de palestra no Espírito Santo 

 

 

 

jam impressas todas as peças do 

presente processo – inclusive es-

ta decisão – a serem encaminha-

dos ao Presidente da Seccional 

local da OAB, para que sua Exce-

lência mande inscrevê-lo, ex ofí-

cio, na Escola da Advocacia para 

que seja submetido a uma nova 

prova daquela entidade. Não sen-

do ele aprovado na prova de que 

se trata, reúna sua Diretoria para 

decidir se cassam ou não a Car-

teira daquele que ajuíza ação te-

merária, que Rui Barbosa, se vivo 

fosse, teria vergonha de dizer que 

pertenceria à mesma categoria 

profissional deste impetrante”. N 

Midiamax 

de Insumo. 

     IBD Certificações (Instituto Bi-

odinâmico)  

     Também para produtos orgâni-

cos e com atuação no Brasil e na 

América do Sul, o IBD tem quatro 

certificações internacionais e tem 

como principais exigências de-

sintoxicar o solo; não utilizar adu-

bos químicos e agrotóxicos; aten-

der às normas ambientais do Có-

digo Florestal Brasileiro; recom-

por matas ciliares, preservar es-

pécies nativas e mananciais; res-

peitar as normas sociais baseadas 

nos acordos internacionais do 

trabalho; respeitar o bem-estar a-

nimal; e desenvolver projetos so-

ciais e de preservação ambiental.   

     Processo Aqua de Construção 

Sustentável  

     Atuando na área da construção 

civil, o Aqua trabalha com as cer-

tificações Aqua (Alta qualidade 

Ambiental), Leed (Leadership in 

Energy and Environmental Desi-

gn) e Procel Edifica. O Aqua é um 

processo de gestão total do proje-

to para obter a alta qualidade am-

biental do empreendimento de 

construção, a qual é demonstrada 

a clientes, investidores e demais 

partes interessadas por meio da 

certificação.   

     Comitê Leed: O Leed trabalha 

com cinco subcomitês temáticos, 

que abordam os cinco critérios de 

avaliação: Materiais e Recursos 

(MR), Energia e Atmosfera (EA), 

Espaço Sustentável - Site (SS), 

Qualidade Ambiental Interna (EQ) 

e o Uso Racional da Água (WE). 

São apresentadas sugestões de a-

daptação dos aspectos que julga-

rem necessários. 

Fonte: www.ecofair.eco.br  

Uma ótima semana a todos e até 

a próxima! 

Patricia Milla Gouvêa Dantas 

     Norminha 

     Por ACS/Débora Maria Santos 

     A Fundacentro do Espírito 

Santo realizará no dia 21 de feve-

reiro, das 9h30 às 11h, a palestra 

“Líder Coach em Segurança do 

Trabalho: o caminho para o pro-

fissional de sucesso”, a ser rea-

lizado no auditório da instituição 

situada localizada à rua Cândido 
 

 

 

Podem participar 

profissionais da área de 

segurança e saúde no trabalho 
 

Ramos, nº 30 – Edifício 

Chamonix – Jardim da Penha – 

Vitória – ES. 

     Podem participar pessoas in-

teressadas profissionais da área 

de segurança e saúde no traba-

lho. O evento é coordenado pelo 

pesquisador Antônio Carlos Gar-

cia Júnior da Fundacentro do Es-

pírito Santo. 

     A palestra será proferida pelo 

presidente da Escola Brasileira de 

Coaching Antônio Brito. 

     Informações podem ser obti-

das com Aline, pelo telefone: (27) 

3315.0040, ramal 220. 

     Acesse o Folder. N 

 

Continuação coluna “Oficina da 

Norma” 

     O Conselho, no entanto, não e-

mite o certificado, mas sim as cer-

tificadoras que concedem o uso 

do selo FSC e auditam as opera-

ções certificadas.  

     Programa Carbon Free: A ONG 

calcula a emissão em potencial de 

eventos, produtos, serviços, em-

presas e pessoas físicas de gases 

de efeito estufa (GEE) e calcula 

como compensá-la através de 

medidas como o plantio de árvo-

res nativas da mata atlântica em 

áreas de preservação permanente, 

por exemplo.  

     CNDA: Ecoetiqueta (selos ver-

de, green label, green seal, entre 

outros) que atesta a qualidade e-

cológica, socioambiental, do ser-

viço ou produto que tem o apoio 

da sociedade civil. A empresa pre-

cisa comprovar periodicamente, 

por meio de laudos técnicos, que 

seus ciclos de vida são amigáveis 

para o planeta e a vida que nele 

habita. 

     EcoCert: Para produtos orgâ-

nicos, o EcoCert traz múltiplas 

certificações que são aceitas na 

maioria dos mercados, com total 

apoio aos clientes sobre as regras 

da cultura orgânica. Os progra-

mas de inspeção são rentáveis, 

combinando diferentes sistemas 

de certificação ou compartilhando 

as inspeções com outras agências 

de certificação e os orçamentos 

são avaliados exclusivamente pe-

lo tempo gasto no projeto e custos 

complementares associados. Su-

as principais certificações são a 

Certificação de Produtos Orgâni-

cos; Eco-produtos; Cosméticos 

Orgânicos e Naturais; Comércio 

Justo (ESR Brasil); Selos Vegeta- 
rianos (SVB); Bem Estar Animal 

(Humane Certified Brasil); Certifi-

cação Sócio Ambiental e Atestado 

NOTA TÉCNICA 

O público e o 

privado no 

sistema de 

saúde: uma 

apreciação do 

projeto de plano 

de saúde 

acessível 

     Norminha 

     DESDE o início dos anos 80, o 

Brasil passou por uma série de 

mudanças com o objetivo de for-

talecer o papel do setor público 

no financiamento e na provisão 

da atenção à saúde, que tiveram 

como marco a criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS). O SUS 

expandiu o acesso a bens e ser-

viços de saúde, particularmente 

na atenção básica e na atenção de 

urgência e emergência, assegura 

cobertura universal de vacinação, 

pré-natal e terapia antirretroviral 

para o vírus da imunodeficiência 

humana, entre outros. O sistema 

também provê a maioria dos ser-

viços de alto custo e de alta com-

plexidade, como transplantes. 

Apesar dos avanços considera-

veis, muito ainda precisa ser feito 

para melhorar o acesso, princi-

palmente à atenção especializada 

– consultas com especialistas, 

cirurgias eletivas e serviços de 

apoio diagnóstico e terapêutico, 

por exemplo, são sempre lembra-

dos como áreas em que ainda há 

importantes barreiras de acesso 

no SUS. 

     A nota está disponível no se-

guinte endereço: 

http://www.ipea.gov.br/portal/im

ages/stories/PDFs/nota_tecnica/

180201_nt_47_disoc.pdf 

 

N 
 

 

 

 

 

cido por contemplar quem traba-

lha com carteira assinada, as se-

guradas desempregadas também 

têm esse direito, assim como as 

autônomas que contribuem para a 

Previdência Social, incluindo as 

microempreendedoras individu-

ais (MEIs). 

     De acordo o INSS, quem está 

sem trabalhar tem direito ao sa-

lário-maternidade desde que o 

nascimento ou a adoção tenha o-

corrido dentro do período de ma-

nutenção da qualidade de segura-

da. O benefício que essa pessoa 

vai receber resulta da média de 

suas últimas 12 contribuições, 

sendo que o valor não pode ul-

trapassar o teto do INSS (R$ 5. 

645). 

N 

INSS passa a liberar salário-maternidade 

automaticamente após registro de bebê em cartório 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.midiamax.com.br/brasil/desembargador-advogado-nao-tem-conhecimentos-manda-oab-reavalia-lo-366453
http://www.ecofair.eco.br/
http://www.topsegconsultoria.com.br/
http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/link/noticias/PalestraL%C3%ADder%20Coach21022018_20180209153405.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/180201_nt_47_disoc.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/180201_nt_47_disoc.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/180201_nt_47_disoc.pdf
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     Norminha 

     O NASCIMENTO de um filho é 

um momento tão importante para 

os pais e o recém-nascido que o 

legislador concedeu aos trabalha-

dores as licenças maternidade e 

paternidade. O objetivo é justa-

mente garantir o bem-estar da cri-

ança, que possui completa de-

pendência dos pais, principal-

mente, nos primeiros meses de 

vida. 

     A grande dúvida surge quando 

o bebê nasce enquanto um dos 

pais está usufruindo dos dias de 

férias. A questão é ainda contro-

versa e não há uniformização da 

jurisprudência a respeito do tema. 

Isso ocorre porque nem a Cons-

tituição Federal (CF) nem a Con-

solidação das Leis do Trabalho 

(CLT) preveem o que fazer quan-

do situações como essa ocorrem. 

     Uma das interpretações é a de 

que, se o bebê nasce durante o 

período em que a mãe está de 

férias, estas são suspensas, a mu-

lher entra em licença por 120 

dias, e imediatamente após o seu 

término retoma-se a contagem 

das férias com os dias faltantes. 

No caso da licença-paternidade, a 

situação é diferente. 

     Em tese, se ocorrer o nasci-

mento do filho durante as férias 

do pai, não há direito à prorro-

gação desse período, porque o in-

tuito da lei é que o pai auxilie nos 

primeiros dias de vida e com as 

férias ele já terá auxiliado. 
 

     - Duração: 

     De acordo com a Constituição 

 

Federal (mais especificamente no 

Ato das Disposições Constitucio-

nais Transitórias – ADCT), o pra-

zo da licença-maternidade é de 

120 dias, que podem ser conce-

didos a partir de 28 dias antes do 

nascimento do bebê. No caso de 

empregadas de empresas que a-

deriram à Lei da Empresa Cidadã, 

esse período pode chegar a 180 

dias. Já a licença-paternidade é 

de apenas 5 dias. 

     - Divergência jurídica: 

     Contudo o tema não é pacífico, 

justamente pelo fato de o legis-

lador não ter sido claro, o que faz 

com que juristas pensem de for-

ma diversa. É o caso do juiz do 

Trabalho do Tribunal Regional do 

Trabalho da 9.ª Região (TRT-9) 

Marlos Augusto Melek. 

     Na interpretação do magistra-

do, o que ocorre é justamente o o- 
posto. Segundo ele, como a li-

cença-paternidade depende de 

requerimento do empregado para 

que seja concedida e como nas 

férias o contrato de trabalho está 

suspenso, portanto nem emprega 
do nem empregador podem prati- 

 

Poeta, atriz e slammer, Luiza Romão conduz curso 

e protagoniza intervenção no Sesc Rio Preto 

 

Como fica a licença se o bebê nasce durante 

as férias dos pais? 

 

 

 

     Norminha 

     QUEM trabalha no campo des-

de cedo tem direito de receber be-

nefício previdenciário se ficar do-

ente. Esse é o entendimento do 

juízo da Vara Cível da Comarca de 

Tarauacá (AC), que julgou proce-

dente o pedido de uma seringuei-

ra para condenar o Instituto Na-

cional do Seguro Social (INSS) ao 

pagamento de aposentadoria por 

invalidez. 

     Entendendo que a legislação 

previdenciária tem caráter proteti-

vo e contributivo aos trabalhado-

res, o juiz determinou ao INSS a 

implantação do benefício no prazo 

de 30 dias, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 500, limitada 

ao prazo de 30 dias, a reverter em 

favor da parte autora. 

     Nascida no Seringal Esperan-

ça, na zona rural do município de 

Tarauacá, a autora contou que é fi-

lha de trabalhadores rurais e que 

começou a trabalhar com apenas 

10 anos de idade para ajudar seus 

pais, tendo atuado no campo por 

car atos, o pai tem de esperar ter-

minar as férias para requerer a li-

cença. Então, assim que retornar 

ao trabalho, ele poderá requerer 

os cinco dias. 

     Já no caso da licença-mater-

nidade, ainda de acordo com o 

juiz, não há necessidade de re-

querimento, ela começa com o 

nascimento do bebê automatica-

mente, o que pode acabar absor-

vendo os dias de férias da empre-

gada, já que a licença é de 120 

dias e as férias são de no máximo 

30. 

     Essa insegurança jurídica que 

o legislador nos causa é o cerne 

dos problemas do Brasil. Em to-

das as áreas, quando ele deixa os 

institutos do direito em aberto, 

não sabemos o que esperar. Te-

mos que ter mais clareza na le-

gislação para evitar esse tipo de 

dúvida. Precisamos de menos leis 

e leis mais claras, mais simples e 

menos complexas. 

N 

Elder Nogueira - Especialista em Direito 

do Consumidor; e Aprendiz eterno da 

lei; 

 

Trabalhar no campo desde criança 

dá direito a benefício previdenciário, 

diz juiz 

 

toda a vida até ficar doente. Ale-

gou ainda sofrer de problemas na 

coluna, com fortes dores nas per-

nas e fraqueza, sem condições de 

continuar a trabalhar. 

     O juiz de Direito Guilherme 

Fraga disse que o conjunto proba-

tório confirmou que as doenças 

incapacitam a trabalhadora de 

conseguir seus sustento. Nos au-

tos, há prova material do exercício 

de atividade rural, também a qua-

lidade de segurada, a qual com-

prova que trabalhou como rurícola 

em regime de economia familiar 

pelo período anterior ao requeri-

mento. 

     O pagamento do respectivo be-

nefício mensal, inclusive sobre o 

13º salário, terá data fixada a partir 

do ajuizamento da ação, atuali-

zado por juros de mora e correção 

monetária. 

     Com informações da Assesso-

ria de Imprensa do TJ-AC. 

N 

Ian Ganciar Varella 

Advogado Previdenciário 

 

 

     Norminha 

     A POETA, atriz e slammer Lui-

za Romão, autora do elogiado li-

vro de poemas “Sangria”, chega a 

São José do Rio Preto (SP) em fe-

vereiro para conduzir um curso e 

realizar uma intervenção no Sesc. 

     A fim de estimular a escrita e 

desenvolver procedimentos de 

criação, a artista estará à frente do 

curso “O Risco da Caneta – Ofi-

cina de Produção Poética”, que 

será realizado em três encontros 

sequenciais, do dia 16, sexta, ao 

dia 18, domingo. Na atividade, ela 

irá propor exercícios criativos e 

compartilhar referências e pro-

cessos artísticos. 

     Os participantes poderão sol-

tar o verbo e desdobrar as possi-

bilidades formais da poesia oral e 

escrita. As vagas são limitadas, e 

as inscrições devem ser feitas no 

sescsp.org.br/riopreto ou na Cen-

tral de Atendimento. 

     No dia 18, a artista também 

protagonizará a intervenção “Uma 

Mulher Não É Um Território”, em 

que o público é convidado a inter-

vir numa fotografia do livro “San-

gria”, costurando, colando e sub-

vertendo-a. Durante a ação, a ar-

tista conversa sobre o corpo femi-

nino, suas historicidades e opres-

sões. 

     “Sangria” é o segundo livro de 

Luiza Romão, e foi lançado em 

outubro de 2017 de forma inde-

pendente. A obra revisita a histó-

ria do Brasil pela ótica de um úte-

ro, entendendo como surge o pa-

triarcado no país. O prefácio é de 

Heloisa Buarque de Hollanda. 

     O livro é formado por 28 poe-

mas, ou seja, 28 dias, como um 

ciclo menstrual. Na obra, cada 

poema é acompanhado por uma 

imagem, resultado de uma parce- 
ria com o fotógrafo Sérgio Silva, 

que criou um ensaio fotográfico 

 

 

 

 

com partes do corpo da autora. A 

poeta costurou cada foto com di-

ferentes materiais, no intuito de 

performar o silenciamento histó-

rico das mulheres. 

     Luiza Romão é formada em 

Artes Cênicas pela Universidade 

de São Paulo (USP/SP), com ha-

bilitação em Direção Teatral, e pe-

la Escola de Artes Dramáticas da 

Universidade de São Paulo (EAD/ 

USP). É poeta e slammer, com 

participações em diversos slams 

(competições de poesia falada) e 

saraus. Publicou o livro “Coque-

tel Motolove” (2014) e “Sangria” 

(2017). Tem poemas publicados 

em várias coletâneas digitais e 

impressas. Foi campeã do Slam 

do 13 e do Slam da Guilhermina e 

vice-campeã nacional do Slam 

BR. Produziu mais de 20 vídeo-

poemas, incluindo a série “Revi-

de” e a série “Sangria”, que inte-

gra o projeto do livro homônimo. 

     Link de vídeos: 

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

v=d2F2UcuYPMY N 

Fundacentro em 

Pernambuco 

participa de 

debate sobre 

Previdência Social 

e Saúde do 

Trabalhador 
 

 
 

Evento faz parte do "I 

Encontro Nabuco de 

Segurança Ocupacional" 
 

Por Fundacentro/PE - Editado por  

Alexandra Rinaldi 
 

     Norminha 

     A Faculdade Joaquim Nabu-

co/UNINASSAU, tradicional ins-

tituição de ensino superior da ci-

dade do Recife, promoveu no dia 

3 de fevereiro uma mesa-redonda 

sobre o tema “Previdência Social: 

controle de saúde do trabalhador, 

um olhar para o futuro”, no âm-

bito do “I Encontro Nabuco de Se-

gurança Ocupacional”. 

     O tecnólogo Roberto Cunha 

Dantas representou a Fundacen-

tro no encontro, discorrendo ini-

cialmente sobre a missão da en-

tidade e exibindo o vídeo institu-

cional. 

     Em seguida, ele abordou 

questões relacionadas aos direi-

tos dos trabalhadores sob a ótica 

da segurança e saúde e sua in-

terface com a legislação previ-

denciária. 

     A outra debatedora convidada 

foi Clécia Matos, Técnica de Se-

gurança e Bacharela em Direito 

do Complexo Portuário e Indus-

trial de Suape. 

     O professor Edson Brigido 

Neto atuou como moderador do 

evento, o qual reuniu 29 alunos 

do curso superior de Logística e 

de Segurança do Trabalho da 

mencionada faculdade. N 

 

VITÓRIA (ES) 

Curso de Higiene Ocupacional 

com ênfase em Perícia 

23, 24 e 25 de maio/2018 

Clique acima + informações 

WhatsApp 18 99765-2705 
 

PRESIDENTE PRUDENTE (SP) 

Curso NR-12 Para trabalhar 

com TODAS AS ETAPAS do 

ciclo da NR-12 

14 A 17 DE MARÇO/2018 

Clique acima + informações 

WhatsApp 18 99765-2705 
 

ARAÇATUBA (SP) 

Curso de PPRA com ênfase 

em PPP e eSocial 

03 de abril/2018 

Clique acima + informações 

WhatsApp 18 99765-2705 
 

ARAÇATUBA (SP) 

I Congresso VN de 

Conhecimentos 

03, 19 e 20 de Março/2018 

Clique acima + informações 

WhatsApp 18 99602-7466 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
http://www.equipeni.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=d2F2UcuYPMY
https://www.youtube.com/watch?v=d2F2UcuYPMY
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
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A mãe dos meus filhos não me 

deixa vê-los. O que eu faço? 

tos neste Código, são deveres das 

partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer 

forma participem do processo: 

     IV - cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais, de natu-

reza provisória ou final, e não criar 

embaraços à sua efetivação; 

     Este mesmo artigo em seu pa-

rágrafo segundo estipula uma 

multa em casos de descumpri-

mento de ordem judicial, veja-

mos: 

     § 2o A violação ao disposto 

nos incisos IV e VI constitui ato 

atentatório à dignidade da justiça, 

devendo o juiz, sem prejuízo das 

sanções criminais, civis e proces-

suais cabíveis, aplicar ao respon-

sável multa de até vinte por cento 

do valor da causa, de acordo com 

a gravidade da conduta. 

     Além disso, a mãe ainda pode-

rá ser condenada por alienação 

parental, podendo até mesmo per-

der a guarda da criança.  

     Portanto é cabível ao pai preju-

dicado ajuíze uma ação comuni-

cando ao juiz desta proibição. O 

juiz analisará os fatos e, se com-

provado, aplicará as penalidades 

devidas. 

N 

 

 

Capacitar os profissionais em metodologia e estratégia de amostragem 

de riscos físicos, químicos e biológicos, enfatizando a utilização na prá-

tica de instrumentos de avaliação. Realizar a amostragem prática, veri-

ficar dentro da legislação previdenciária e trabalhista, e o porquê da ne-

cessidade dessas avaliações. Com os dados coletados, elaborar os Lau-

dos de Insalubridade, Periculosidade (Ministério do Trabalho e Emprego 

e LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (Minis-

tério da Previdência e Assistência Social). 

 

     Norminha 

     O BANCO Bradesco foi conde-

nado pela 1ª Vara do Trabalho de 

Bauru ao pagamento de R$ 800 

mil por danos morais coletivos 

decorrentes da falta de avaliação 

ergonômica de trabalho, expondo 

funcionários ao risco de lesões 

por esforços repetitivos (LER/ 

Dort). A ação civil pública é do 

Ministério Público do Trabalho 

em Bauru. 

     A sentença da juíza Ana Cláu-

dia Pires Ferreira de Lima também 

determina que a empresa elabore 

efetivamente uma análise ergonô-

mica de trabalho em agências e 

postos de atendimento da cidade 

de Bauru, que não contemple ape-

nas o exame de mobiliários e ade-

quação dos equipamentos, mas 

também o exame da conduta real 

de trabalho dos empregados e a 

organização do trabalho. Para re-

alizar tal análise, o banco deve 

também ouvir seus funcionários 

na fase de levantamento de infor-

mações, de validação de resulta-

dos e de adequação da ergonomia 

a ser adotada. A obrigação deve 

ser cumprida no prazo de 60 dias 

úteis, a partir da intimação da 

sentença, independente do trânsi-

to em julgado, sob pena de multa 

diária de R$ 2 mil, reversível ao 

FAT (Fundo de Amparo ao Tra-

balhador). 

      O procurador José Fernando 

Ruiz Maturana investigou a con-

duta do banco após denúncias 

encaminhadas pelo Sindicato dos 

Bancários de Bauru, noticiando 

que o Bradesco estava deixando 

de emitir Comunicações de Aci-

dente de Trabalho nos casos de 

suspeita de doença ocupacional.   

     A partir de depoimentos toma-

dos pelo MPT, incluindo aqueles 

Bradesco é condenado em R$ 

800 mil por falta de ergonomia 

 

de pessoas ligadas à manutenção 

de programas de saúde e segu-

rança do trabalho na empresa, e 

também a partir de provas colhi-

das nas agências de atendimento, 

ficaram configurados problemas 

de metodologia na análise ergo-

nômica dos locais de trabalho, o 

que evita a prevenção de doenças 

por esforços repetitivos. 
 

 
 

     “Ao confrontarmos a análise 

ergonômica do Bradesco com o 

depoimento dos funcionários res-

ponsáveis pela sua elaboração e 

com a manifestação da perícia, 

salta aos olhos que o documento 

produzido pelo banco não aborda 

a organização do trabalho, des-

carta a possibilidade de manifes-

tação dos trabalhadores e não a-

valia a real condição de trabalho, 

afrontando a legislação de regên-

cia”, afirma, referindo-se à Norma 

Regulamentadora nº 17, que rege 

as regras relativas à ergonomia no 

local de trabalho. 

     “A postura do empregador 

Bradesco, a bem da verdade, re-

vela que sua política de prevenção 

está baseada na superficialidade e 

na formal e burocrática elabora-

ção de documentos, mas despro-

vidos de conteúdo material que 

impliquem efetiva melhoria da 

condição de trabalho e prevenção 

à ocorrência de LER/Dort”, fina-

liza Maturana. 

     Cabe recurso ao Tribunal Re-

gional do Trabalho da 15ª Região. 

     Processo nº 0141300-78. 

2009.5.15.0005 Portal MPT N 

 

CLIQUE SOBRE OS BANNERS E TENHA TODAS AS INFORMAÇÕES 
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     Norminha 

     INFELIZMENTE, para nós ad-

vogados, não é raro ouvirmos es-

se tipo de questionamento. 

     Muitos casais, após um divór-

cio conturbado, começam a utili-

zar a criança como uma forma de 

se vingar do outro. Contudo, a 

convivência entre pai e filho (ou 

mãe e filho) é um direito tanto dos 

pais quanto dos filhos e de forma 

alguma a genitora (ou genitor) de-

verá criar embaraços para que tal 

convivência não aconteça. 

     Nesses casos, a primeira ques-

tão que deve ser analisada é se e-

xiste uma decisão judicial deter-

minando as datas e horários que o 

pai (digo pai por ser mais comum, 

mas poderia ser mãe também) po-

derá visitas os filhos. 

     Caso não exista, é necessário 

primeiramente que o interessado 

ajuíze uma ação de regulamenta-

ção de visitas, na qual o juiz fixará 

os dias em que o pai poderá bus-

car a criança. 

     Contudo, caso já exista uma 

decisão judicial, tal decisão deve-

rá ser cumprida, conforme previs-

to no Código de Processo Civil, 

artigo 77, inciso IV, vejamos: 

     Art. 77. Além de outros previs- 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.topsegconsultoria.com.br/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt-noticias/a9022d3e-f3c1-48d8-adac-3ae238cac248
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Peritos judiciais de Belo Horizonte 

são analisados em pesquisa 

acadêmica 

 

Fernanda Anraki fala sobre o 

trabalho dos peritos em defesa 

de dissertação de mestrado 
 

sário compreender a as contro-

vérsias existentes na legislação de 

periculosidade. 

     Na pesquisa acadêmica, Fer-

nanda faz um levantamento dos 

principais instrumentos legais e-

xistentes, até a publicação efetiva 

de uma lei que criava, em 1955, o 

adicional de periculosidade para 

trabalhadores expostos a inflamá-

veis. 

     No trabalho, são analisadas 

fontes do Direito Processual do 

Trabalho, Súmulas do Tribunal 

Regional do Trabalho – 3ª. Região 

e Súmulas do Tribunal Superior 

do Trabalho. 

 

Banca examinadora e convidados 
 

     “Falta qualificação”, diz perita 

     Para Fernanda Anraki, além 

das diferentes visões que os peri-

tos têm sobre a caracterização ou 

não da periculosidade, de acordo 

com os laudos apresentados, falta 

preparo para se tornar perito. Um 

dos pontos colocados pela aluna 

é com relação à compreensão das 

normas existentes. “A formação 

de engenheiro não contribui mui-

to e não temos cursos de quali-

ficação ou capacitação na área”, 

disse. 

 

Da esq. p/dir.: Walter Pedreira, 

Fernanda Anraki, Lorena 

Vasconcelos e Irlon de Angelo da 

Cunha 

     Referindo-se às ações na Jus-

tiça, a Procuradora e Doutora em 

Autonomia Individual e Autono-

mia Coletiva, Lorena Vasconcelos 

Porto, colocou que houve dimi-

nuição no número de ações traba-

lhistas, uma vez que a reforma tra-

balhista trouxe barreiras de aces-

so ao trabalhador. “Este trabalho 

da Fernanda é um retrato do que 

temos antes da reforma trabalhis-

ta”, colocou. 

     Leia a dissertação na integra 

CLICANDO AQUI. 

N 

Carteira de Trabalho: Quais os cuidados indispensáveis que 

empregados e empregadores devem ter? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Saiba como proceder no 

manuseio da Carteira de 

Trabalho e os prazos para sua 

devolução 

     Norminha 

     EXISTEM certos cuidados e 

procedimentos no manuseio da 

Carteira de Trabalho e Previdên-

cia Social (CTPS) que, se corre-

tamente aplicados, podem benefi-

ciar tanto empregados quanto 

empregadores, já que além de e-

vitar multas aos empresários, via-

bilizam certas garantias aos em-

pregados, mantendo, assim, as 

relações econômicas de trabalho 

minimamente harmônicas. Neste 

artigo abordaremos de maneira 

simples e didática como proceder 

no manuseio de sua CTPS, caso 

você seja um empregado, ou de 

seus funcionários, caso você seja 

um empresário. 

     Aos empregadores vale um 

aviso especial: Existem grandes 

chances que você esteja cometen-

do erros no manuseio da CTPS de 

seus funcionários que estão im-

pactando diretamente o fatura-

mento da sua empresa, ocasio-

nando passivos trabalhistas que 

poderiam ser facilmente evitados 

em um contexto de compliance 

inteligente. Por isso, é importante 

que você preste bem atenção, ca-

so queira evitar passivos traba-

lhistas desnecessários em sua 

empresa. 

     Antes de mais nada, cumpre 

destacar que a Carteira de Traba-

lho e Previdência Social (CTPS) é 

o documento do trabalhador, ne-

cessário e indispensável a qual-

quer cidadão que preste serviços, 

e garante a seu titular tanto os di-

reitos trabalhistas quanto os be-

nefícios sociais. 

     Sendo assim, a CTPS serve 

como meio de prova da relação de 

emprego, de seu tempo de dura-

ção, de cláusulas importantes do 

contrato de trabalho, da participa-

ção do empregado no PIS e de da-

dos relevantes à Previdência So-

cial. 

     Por força de lei, o trabalhador 

tem que apresentá-la no ato da 

contratação, o que significa que o 

empregador não pode alegar que 

o empregado “não quis ser regis-

trado”. 

     Do mesmo modo, o fato de na 

CTPS não ter sido realizada a bai-

xa (anotada a rescisão) referente 

ao emprego anterior não impede o 

novo empregador de fazer o re-

gistro, portanto, não pode servir 

de pretexto para não se proceder 

ao registro do empregado recém-

contratado. 

     Fiquem atentos! Deixar de re-

gistrar um funcionário para que 

ele continue a receber o seguro-

desemprego pode ser classificado 

como crime de estelionato quali- 

 

 

 

ficado, o que pode dar punição 

tanto para o empregado quanto 

para o empregador que tenha co-

nhecimento da situação. 

     Continue lendo este artigo pa-

ra saber a resposta às seguintes 

questões: 

     Quando serão feitas as anota-

ções na Carteira de Trabalho? 

     Qual o prazo de devolução da 

CTPS após o empregador realizar 

as anotações necessárias? 

     O que ocorre se o prazo não for 

respeitado? 

     Houve alterações com a Refor-

ma Trabalhista? 

     O que ocorre se a empresa se 

recusar a devolver a CTPS? 

     O que são anotações desabo-

nadoras? Por que elas não são 

permitidas? 

 

Quando serão feitas as anotações 

na Carteira de Trabalho? 

     As anotações na Carteira de 

Trabalho (CTPS) serão feitas (art. 

29, § 2º, da CLT): 

     No ato da admissão; 

     Na data-base (correção sala-

rial); 

     Nas férias; 

     A qualquer tempo, por solici-

tação do trabalhador; 

     No caso de rescisão contra-

tual; ou 

     Necessidade de comprovação 

perante a Previdência Social. 

     Ademais, o empregador ao re-

ceber e ao entregar a CTPS deverá 

se utilizar de recibo datado e as-

sinado pelo empregado, o qual 

deverá ficar arquivado e disponi-

bilizado quando da fiscalização 

do Ministério do Trabalho. 

 

Qual o prazo de devolução da 

CTPS após o empregador 

realizar as anotações 

necessárias? 

     O prazo para que o emprega-

dor retenha a CTPS para realizar 

as anotações necessárias e a de-

volva ao empregado é de, no má-

ximo, 48 (quarenta e oito) horas. 

O que ocorre se o prazo não for 

respeitado? 

     O empregador que não devol-

ver a CTPS até o prazo previsto 

pela legislação estará sujeito ao 

pagamento de indenização de 1 

(um) dia de salário para cada dia 

de atraso. 

     Além disso, a multa indeniza-

tória de um dia de salário por dia 

de atraso paga ao empregado não 

isenta o empregador da multa ad-

ministrativa que pode ser aplicada 

pelo Ministério do Trabalho por 

conta de uma eventual fiscaliza-

ção,  como previsto  no art. 53  da 

 

Diferentes interpretações e 

controvérsias permeiam o 

trabalho do perito 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi 

     Norminha 

     OS PERITOS judiciais de Belo 

Horizonte foram analisados na 

pesquisa conduzida por Fernanda 

Anraki Vieira, como parte da de-

fesa de dissertação de mestrado 

realizada em 2 de fevereiro do 

Programa de Pós Graduação da 

Fundacentro. 

 

Fernanda Anraki 

     Fernanda é engenheira Quími-

ca e de Segurança do Trabalho e 

atua como perita judicial. Para ela, 

a grande motivação que a levou à 

escolha do tema foi compreender 

como se dão as diversas conclu-

sões dos peritos, destacadas pela 

aluna como controversas. 

     Os peritos judiciais, dotados 

de conhecimento técnico ou cien-

tifico têm como função elaborar 

um laudo pericial que deverá ori-

entar o juiz no julgamento do adi-

cional de insalubridade. Mas o 

que de fato ocorre são as diferen-

tes interpretações e controvérsias 

existentes sobre o entendimento 

técnico do perito com relação à le-

gislação de periculosidade. 

     Para entender como os 54 pe-

ritos judiciais de Belo Horizon-

te/MG realizam os laudos, Fer-

nanda elaborou um questionário, 

devidamente validado por espe-

cialistas da área do Direito e da 

Segurança e Saúde do Trabalha-

dor. O perfil dos entrevistados é 

de idade média de 51 anos, sexo 

masculino, com formação acadê-

mica em engenharia civil e pós-

graduação em Engenharia de Se-

gurança do Trabalho. 

     Das comparações realizadas 

nas questões que envolvem peri-

culosidade ficou evidenciado que 

95% dos peritos analisados apre-

sentam posicionamentos diferen-

tes, que de acordo com eles, isso 

se atribui às controvérsias exis-

tentes na legislação de segurança 

do trabalho. 

     Para Fernanda que se sente in-

conformada com as diversas con-

clusões dos peritos, as normas 

necessitam de atualização, em es-

pecial a NR-16 sobre Atividades e 

Operações Perigosas com Radia-

ções Ionizantes ou Substâncias 

Radioativas. 

     Legislação Trabalhista e o adi-

cional de periculosidade 

     Além da questão das diversas 

conclusões dos peritos na elabo-

ração dos laudos técnicos é neces 

CLT. 

     Precedente Normativo 98, do 

TST: 

     "Será devida ao empregado a 

indenização correspondente a 1 

(um) dia de salário, por dia de a-

traso, pela retenção de sua car-

teira profissional após o prazo de 

48 horas." 

     Isso ocorre porque a legisla-

ção e a jurisprudência entendem 

que a carteira de trabalho é o do-

cumento utilizado para registrar a 

vida profissional do empregado e 

deve ficar em sua posse. Assim, 

qualquer retenção desse docu-

mento que ultrapassar o prazo de 

48 horas pode ser prejudicial ao 

empregado. A CTPS é essencial, 

por exemplo, para a liberação do 

FGTS, para a contagem do tempo 

de aposentadoria ou até para a 

pessoa tentar obter outro empre-

go. 

Houve alterações com a Reforma 

Trabalhista? 

     De forma geral, a Reforma não 

alterou os dispositivos supracita-

dos, ou seja, todas as regras con-

cernentes ao correto manuseio da 

Carteira de Trabalho foram manti-

das. 

     A única alteração que vale a 

pena ser apontada é a prevista no 

art. 47, da CLT,a qual prevê que o 

empregador que mantiver empre-

gados não registrados, ficará su-

jeito a multa no valor de R$ 3. 

000,00 (três mil reais) por empre-

gado não registrado. Quando se 

tratar de microempresa ou em-

presa de pequeno porte, a multa a 

ser aplicada é de R$ 800,00 (oi-

tocentos reais) por empregado 

não registrado. 

O que ocorre se a empresa se 

recusar a devolver a CTPS? 

     Caso a empresa se recuse a 

devolver a carteira de trabalho, o 

empregado poderá comparecer, 

pessoalmente ou representado 

por seu sindicato de classe, na 

Delegacia Regional do Trabalho e 

apresentar uma reclamação. 

     A empresa ficará sujeita à 

multa administrativa de valor i-

gual à metade do salário mínimo 

regional e, ainda, o empregado 

poderá ingressar na Justiça do  

Trabalho, caso este venha a sofrer 

qualquer dano devido à demora 

na devolução, além de requerer a 

indenização de um dia de salário 

por dia de atraso. 

O que são anotações 

desabonadoras? Por que elas 

não são permitidas? 

     O artigo 29, § 4º, da CLT, não 

permite que o empregador faça a-

notações desabonadoras na CT 

PS do trabalhador. Por desabo-

nadora, entende-se caluniosa ou 

discriminatória, mesmo que de 

forma indireta. 

     Uma anotação desabonadora 

ou discriminatória pode significar 

empecilhos para obtenção de um 

novo emprego em consequência 

deste registro. 

     O empregador que realizar a-

notações desabonadoras na CT 

PS estará sujeito a reparar o em-

pregado por danos morais, de-

pendendo da gravidade das ano-

tações ou da prática discrimi-

natória caracterizada pela inten-

ção de causar dano ou constran-

gimento ao mesmo. 

     Mesmo assim, mesmo não 

sendo caracterizado o dano moral 

a anotação desabonadora, a falta 

de anotação, o extravio ou a inu-

tilização da CTPS submeterá o 

empregador ao pagamento de 

multa prevista nos arts. 49 a 56 

da CLT. 

     Além de tudo, tal conduta ain-

da pode gerar efeitos na esfera 

penal, pois se o empregador in-

serir ou omitir na CTPS infor-

mação que se saiba não ser ver-

dadeira, isso pode resultar no cri-

me de falsidade ideológica, nos 

termos do art. 49, da CLT. 

     Conclusão 

     Como vimos, vários são os 

cuidados a serem tomados no 

manuseio da Carteira de Trabalho 

que, se corretamente aplicados, 

podem beneficiar tanto emprega-

dos quanto empregadores. Por-

tanto, fique atento à essas regras. 

     Não deixe de acompanhar as 

atualizações e os próximos con-

teúdos! 

     Acesse: 

     http://brunocardosoadv.com/ 

N 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/link/noticias/DISSERT_FERNANDA_ANRAKI_20180209123922.pdf
http://brunocardosoadv.com/
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Revista científica da 

Fundacentro estende prazo 

para submissão de manuscritos 

 

sionais ou pesquisadores ou ain-

da pelos movimentos dos traba-

hadores para construir a preven-

ção, a eliminação dos agravos ou 

sua minimização. 

     Diferentes disciplinas conce-

bem de forma diversa a interven-

ção, que não tem sido, de modo 

geral, preocupação central da 

pesquisa no campo, o que difi-

culta seu ensino e uso na exten-

são. Quais são os modelos de in-

tervenção disponíveis para a ST e 

as suas características? Qual é o 

papel de quem a conduz e dos de-

mais atores? Qual é seu objeto? 

Quais instrumentos, regras e 

princípios éticos se aplicam? O 

objetivo é influenciar o resultado 

final ou o processo que desenca-

deiam? 

     Parece central, assim, analisar 

no seio da intervenção, a relação 

entre pesquisadores e profissio-

nais e trabalhadores, para poder 

discutir o tipo de conhecimento 

produzido, assim como a efetivi-

dade da mudança. 
 

 
 

     Esperam-se, para compor este 

dossiê, artigos originais de pes-

quisa, revisões sistemáticas, en-

saios e relatos de experiência cujo 

objeto é a intervenção em ST, 

seus determinantes, objetos e im-

pactos na busca de melhores con-

dições de trabalho. 

     Os manuscritos deverão ser 

submetidos neste link. 

     Todos os manuscritos subme-

tidos deverão atender às instru-

ções da RBSO e serão avaliados 

de acordo com o procedimento ali 

descrito. 

 

     Na submissão dos manuscri-

tos, os autores deverão informar 

na carta de apresentação tratar-se 

de trabalho referente ao dossiê te-

mático Intervenção em Saúde do 

Trabalhador. 

 

     (*) Editores do dossiê: 

     José Marçal Jackson Filho – 

editor-chefe RBSO – Fundacentro 

     José Augusto Pina – editor 

convidado - Cesteh - Fiocruz 

     Kátia Reis de Souza – editora 

convidada - Cesteh - Fiocruz 

     Rodolfo Vilela – editor asso-

ciado RBSO – Faculdade de Saú-

de Pública / USP 

 

N 
 

     Norminha 

     O SECRETARIO-adjunto de 

Saúde e Segurança no Trabalho e 

diretor da FEQUIMFAR (Federa-

ção dos Químicos), João Donizete 

Scaboli, participou da 78ª Reu-

nião Ordinária do Conselho Cura-

dor da FUNDACENTRO, que con-

tou com a presença do ministro 

interino do Trabalho Helton Yo-

mura, e representantes de vários 

outros Ministérios bem como da 

representação das demais Cen-

trais Sindicais e setor patronal. 

     Scaboli ressaltou na reunião 

que para a FUNDACENTRO res-

gatar seu protagonismo como re-

ferência na produção de pesqui-

sas, capacitação e formação para 

a promoção e prevenção de aci-

dentes e doenças do trabalho é 

necessário a garantia de um orça-

mento que permita cumprir o pla-

nejamento estipulado para ade-

quar a instituição as novas reali-

dades do mundo do trabalho e 

suas novas formas de adoecer e 

acidentar. Para o sindicalista, um 

destaque fundamental na adequa-

ção é para o quadro de servidores  

Drones: Problemáticos ou Desafiadores? 

dessa instituição, pois a defasa-

gem de recursos humanos da 

Fundacentro dificulta atender as 

demandas do País. 

     De acordo com Scaboli, com a 

conjuntura econômica do país é 

necessário planejamento organi-

zação e previsão orçamentária. 

“Em se tratando e Saúde do Tra-

balhador“, declarou, “o governo 

tem que olhar com bons olhos, 

pois o País já não suporta o custo 

 

Uma perspectiva fática simplificada da tecnologia voadora. 

ligência artificial programada ou 

inserida no software do drone. 

     Por fim, o panorama de utiliza-

ção do espaço aéreo por meio de 

drones ainda é bastante tímido em 

comparação ao que se espera para 

os próximos cinco anos. Por e-

xemplo, imagine a tecnologia do 

GPS há cinco anos, esse aparelho 

não vinha embutido nos carros e 

era necessário comprar um apa-

relho grande, pesado, caro e avul-

so para locomover-se fazendo o 

uso dessa tecnologia. Atualmente, 

vários veículos vêm o GPS embu- 

 

tido e, mesmo quando não é o ca-

so, quando se quer se locomover 

a pé ou de bicicleta, o GPS pode 

ser encontrado com facilidade em 

qualquer smartphone, sendo ini-

maginável atualmente nossa roti-

na de locomoção sem a tecno-

logia do GPS. 

     No panorama de avanços tec-

nológicos que há poucos anos e-

ram novidade e atualmente fazem 

parte integrante da nossa rotina é 

que percebemos a ascensão da 

utilização de drones. Nos próxi-

mos anos esperamos o desenvol-

vimento e maturação da legisla-

ção, a melhora na comunicação 

entre os órgãos de registro e uma 

fiscalização mais eficaz. De modo 

que veremos cada vez mais fre-

quente a utilização do espaço aé-

reo pelo drones e o que hoje nos 

parecem desafios serão aspectos 

superados e ínfimos perto das 

grandes benesses e facilidades 

que os drones podem proporcio-

nar. N Tiffany Cunha de Jesus 

Especialistas querem resgatar o protagonismo da Fundacentro 

 

lho. Lamentavelmente a socieda-

de ainda não se beneficia desta 

política, pois ela ainda não foi ti-

rada do papel por nenhum dos 

ministérios envolvidos. 

N 
 

 

 

Prazo é até 11 de março 
 

Por RBSO 

     Norminha 

     A REVISTA científica da Fun-

dacentro, Revista Brasileira de 

Saúde Ocupacional (RBSO) con-

vida a comunidade técnico-cien-

tífica a submeter manuscritos pa-

ra o Dossiê Intervenção em Saúde 

do Trabalhador. Os manuscritos 

deverão ser submetidos até o dia 

11 de março de 2018. 

     Leia a chamada para a submis-

são de artigos em “Intervenção 

em ST” elaborada pelos editores* 

do dossiê da RBSO. 

     O campo da Saúde do Traba-

lhador convoca uma forma distin-

ta da produção de conhecimen-

tos, uma forma de ação engajada 

nas quais os conhecimentos pro-

duzidos devem estar vinculados à 

transformação das situações e 

condições de trabalho. 

     No entanto, grande parte da 

produção acadêmica no campo 

restringe-se à produção de diag-

nósticos, por vezes associando 

prevalência / incidência de agra-

vos a determinados fatores de ris-

co, ou a análise do funcionamento 

dos serviços e suas lacunas, tanto 

organizacionais quanto profissio-

nais, dentre outros temas domi-

nantes. 

     Como se sabe, o movimento 

da ST surge da articulação entre 

trabalhadores e agentes do estado 

e dos serviços, defendendo novas 

práticas para o enfrentamento dos 

agravos no trabalho e exigindo 

uma revisão conceitual para com-

preensão e superação dos pro-

blemas. Esse enfrentamento de-

pende da efetividade das interven-

ções realizadas, cujo objeto pode 

ser tanto a formação / capacitação 

dos trabalhadores, de seus repre-

sentantes e de profissionais e téc-

nicos, quanto ações direcionadas 

a mudanças das situações de tra-

balho para a prevenção de agra-

vos, viabilizadas por meio de a-

ções de vigilância, de fiscalização 

dos ambientes de trabalho, de a-

cordos coletivos, de ações sindi-

cais e de trabalhadores, do desen-

volvimento científico e tecnoló-

gico e de outras ações técnicas, 

institucionais e políticas. 

     Este dossiê tem como objeto a 

‘intervenção em ST’. Ao estudar a 

intervenção no campo, pretende-

se conhecer as abordagens e mé-

todos empregados, os mecanis-

mos utilizados, os atores envolvi-

dos, os arranjos sócio-técnicos 

colocados em prática pelos profis 

 

 

 

 

 

 

     Norminha 

     A PALAVRA “Drone” vem da 

língua inglesa e quer dizer “zan-

gão” pelo ruído sonoro que pro-

duz quando está em funciona-

mento, todavia, o nome técnico 

do “Drone” é “remotely piloted 

aircraft”, isto é, sistema de aero-

nave remotamente pilotado ou, 

somente, aeronave remotamente 

pilotada, sendo referido nas legis-

lações e regulamentos brasileiros 

pela sigla “RPA”. 

     Segundo a Instrução do Co-

mando da Aeronáutica 100-40/ 

2016 emitida pelo Departamento 

de Controle do Espaço Aéreo (DE 

CEA) em sendo o Drone uma ae-

ronave, o seu acesso ao Espaço 

Aéreo Brasileiro estará sujeito às 

regulamentações do DECEA e au-

torizações emitidas pelos Órgãos 

Regionais, bem como, pelas nor-

mas da ANAC, ANATEL (no caso 

de Drones que emitam radiofre-

quência), Código Aeronáutico 

Brasileiro e, como consequência, 

também aos tratados e conven-

ções internacionais sobre o tema. 

     Em realidade não são difíceis 

de encontrar as normas e regula-

mentos para acesso ao espaço aé-

reo brasileiro por Drones, e tam-

bém são relativamente fáceis de 

efetuar os devidos registros de-

man-dados. Basta que o usuário 

entre no site da ANAC e acesse o 

link “Drones”, no qual, de forma 

simples, esquematizada e de fácil 

compreensão, estão elencadas as 

normas e regulamentos a serem 

seguidos, bem como, quais os re-

gistros necessários ou não para 

seu Drone a depender do seu pe-

so e destinação de uso. 

     Atualmente, no caso do Dro-

ne, o desafio não está em regular 

sua utilização e acesso ao espaço 

aéreo, tampouco a dificuldade es- 

 

tá em se criar punições, seja de 

caráter administrativo, civil ou 

penal, para infratores das normas 

e regulamentos, pois esses já es-

tão também estabelecidos. 

 

     Os maiores desafios encontra-

dos hoje são: a) comunicação de 

informação entre os órgãos regu-

ladores para que na prática se 

possa registrar legalmente o Dro-

ne e fazer uso dele no espaço aé-

reo brasileiro; b) a proteção da 

privacidade das pessoas sobre 

quem o drone sobrevoa; c) fisca-

lização; d) e, por fim, um dos ma-

iores desafios é o próprio acesso 

ao espaço aéreo de maneira orga-

nizada, vez que ainda não há um 

espaço dedicado ao voo de dro-

nes de forma separada de aero-

naves tripuladas (isto é, aviões ou 

helicópteros). 

     Segundo informação do site 

da ANAC, o número de Drones 

cadastrados no Brasil em dezem-

bro de 2017 é de 27.313, e no es-

tado do Paraná este número é de 

1.705. O apontamento no site a A 

NAC é de que 61,7% dos drones 

registrados nacionalmente são 

para uso recreativo, e os outros 

38,3% são para uso profissional. 

Destes drones para uso profissio-

nal, observa-se que são em larga 

escala utilizados para: a) captação 

de foto e vídeo; b) mapeamento e 

topografia; c) segurança pública. 

     Os drones podem ser fabrica-

dos de vários materiais, no entan-

to, são priorizados materiais que o 

deixem mais leve, facilitando o 

voo, como é o caso da fibra de 

carbono. Esse material tem a van-

tagem sobre o aço por ser: a) leve; 

b) resistente; c) com maior dura-

bilidade e; d) por ter um preço re-

duzido com relação a outros ma-

teriais, com isso, o Drone pode al-

çar voos de até cinco mil metros 

pesando algo como 1,5kg e man-

ter estabilidade mesmo sob chuva 

e ventos fortes. 
 

     O que surpreende acerca do 

alcance aéreo do drone, seu peso, 

dimensão e material de fabricação 

é o preço. A fibra de carbono lem-

bra a textura e o peso de algo fa-

bricado em isopor, e, por exem-

plo, um drone fabricado com fibra 

de carbono com a dimensão de 60 

cmx20cmx9cm pesando 1,2kg 

custa em torno de R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais). O que 

torna o drone tão caro é a inteli-

gência do seu dispositivo, que se 

manifesta através das suas câme-

ras de altíssima resolução, sua 

conexão com a rede por meio de 

Wi-Fi que possibilita o envio ins- 
tantâneo das imagens que visua-

liza ou captura, entre infinitos ou-

tros, a depender do grau de inte- 

Crédito: Arquivo Força 

 

Scaboli, da Força e FEQUIMFAR participou da 78ª reunião ordinária 

do Conselho Curador da Fundação 

social gerado por acidentes e do-

enças do trabalho que, com a ter-

ceirização e a reforma trabalhista, 

tem tido um grande aumento de 

suas ocorrências, devido à preca-

rização no mundo do trabalho”. 

     O Brasil tem em vigor desde 

2012 a Política Nacional de Saúde 

e Segurança no Trabalho, que de-

termina o papel de cada Ministé-

rio com seus planos de ações para 

melhoria  das condições  de traba- 

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

     O SENAC São José do Rio 

Preto (SP) traz Chris Ayrosa, refe-

rência de bom gosto, sofisticação 

e competência no mercado brasi-

leiro, para ministrar uma palestra 

sobre cenografia, decoração e e-

ventos de luxo. O evento é gra-

tuito e acontece no dia 20 de fe-

vereiro, às 19h30, no auditório da 

unidade. 

 

Com mais de 30 anos de 

carreira, palestrante abordará as 

novas tendências visuais do 

mercado 
 

     Durante a palestra, a pales-

trante falará sobre a importância 

do mercado e as novas tendências 

visuais para eventos e cases do 

mundo do trabalho, do briefing ao 

resultado final. Com 30 anos de 

carreira, Chris Ayrosa é um dos 

nomes de maior prestígio na área  

     Norminha 

     APÓS a utilização de medica-

mentos prescritos por profissio-

nais da saúde, é comum sobrarem 

quantidades que não terão mais 

serventia. Igualmente rotineiro é o 

acúmulo nas residências de re-

médios fora do prazo de validade. 

Quando isso acontece, muitas 

pessoas optam por descartá-los 

no vaso sanitário, pia ou lixo co-

mum. Mas será que essas são as 

melhores formas de realizar o 

descarte? 

     A resposta é não. Os medica-

mentos são compostos por subs-

tâncias que provocam alterações 

no organismo, oferecendo riscos 

à saúde e ao meio ambiente quan-

do empregados de maneira incor-

reta. “Quando se descarta os me-

dicamentos em locais inadequa-

dos, todos saem perdendo, pois 

com essa atitude pode-se contami 

nar a água, o solo e os animais, 

afetando diretamente a saúde pú-

blica”, explica Jeane Cristina 

Costa de Moraes, docente da área 

de farmácia do Senac Franca. 
 

 
 

     Para que o descarte ocorra da 

maneira adequada, é preciso pro-

curar os pontos de coleta mais 

próximos da sua casa. “Só assim 

o medicamento terá o destino cor-

reto e a contaminação não aconte-

cerá”, reforça Jeane. 

      

     Em Franca, as UBSs (Unida-

des Básicas de Saúde) e algumas 

drogarias comerciais localizadas 

em pontos estratégicos da cidade, 

como na Avenida Presidente Var-

gas, recebem medicamentos ven-

cidos ou inutilizados para a corre-

ta destinação. 

     Conhecimento em foco 

     Orientar a população sobre 

questões sanitárias importantes, 

como o descarte adequado de 

medicamentos, é uma das atribui-

ções do técnico em farmácia. In-

teressados na área e que desejam 

adquirir conteúdos e práticas es-

pecíficos às funções desse profis-

sional podem optar pelo curso do 

Senac Franca. 

     A formação em Técnico em 

Farmácia é uma das mais tradi-

cionais qualificações da unidade 

e habilita o participante a atuar, 

sob a supervisão do farmacêutico, 

em drogarias, hospitais, distribuí-

doras, indústrias farmacêuticas e 

cosméticas, entre outros estabe-

lecimentos. O aluno aprende so-

bre processos de dispensação, 

manipulação, produção, controle 

de qualidade, distribuição de me-

dicamentos, cosméticos e produ- 

Descarte incorreto de medicamentos traz riscos à saúde e ao ambiente 

 

http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/Programasdivulgaov04.pdf 

 

Parei de trabalhar com 

carteira assinada, mas quero 

aposentar, é possível? 
 

 xa e assim voltou a contribuir a 

entidade estatal previdenciária. A-

tualmente a empresa de Alberto 

vai bem e pensa em até abrir uma 

filial em outro bairro. 

     Assim, Alberto não sabe se 

tem direito a aposentadoria e se 

tiver, não sabe o valor que rece-

berá. 

     A primeira providência a ser 

tomada por Aberto é ir ao INSS e 

pedir o CNIS com remunerações e 

a segunda providencia é reunir to-

da a documentação que possui (C 

PF, RG, carteira de trabalho, com-

provantes de recolhimentos do IN 

SS) e procurar um advogado pre-

videnciário. 

     Desta forma Alberto tem duas 

alternativas, voltar a efetuar os pa-

gamentos ao INSS por conta pró-

pria e não saber quando e quanto 

vai receber de aposentadoria, ou 

procurar um advogado previden-

ciário que vai lhe oferecer o ser-

viço de planejamento previden-

ciário e assim orientar para saber 

o valor aproximado que vai rece-

ber e a possível data para dar en-

trada em aposentadoria. 

     O que é planejamento previ-

denciário? 

     Planejamento previdenciário é 

um serviço extrajudicial executa-

do por advogado e que estuda de-

talhadamente a vida previdenciá-

ria do indivíduo, buscando perío-

dos que possam “incrementar” o 

tempo de contribuição, corrigindo 

documentação, fornecendo cálcu-

los para saber o valor da futura a-

posentadoria, a melhor época pa-

ra requer a aposentadoria, apon-

tando se terá a incidência negativa 

do fator previdenciário ou não, ou 

seja, um serviço para quem quer 

se aposentar, mas não quer ter 

surpresas desagradáveis no futu-

ro. 

     No caso do exemplo acima, Al-

berto contratou o serviço de pla-

nejamento previdenciário, e assim 

descobriu que como trabalhou em 

uma indústria poderá converter o 

tempo “especial” em tempo “nor-

mal”, ou seja, conseguiu mais 

tempo de contribuição para sua 

aposentadoria, descobriu também 

que o valor que estava recolhendo 

ao INSS era errado, tendo em vista 

o valor que pretende receber na a-

posentadoria. O advogado de Al-

berto lhe informou que poderia a-

posentar agora, pois já havia o 

tempo mínimo, mas não recomen-

dou, pois, o valor da aposenta-

doria seria muito baixo. 

N 
Glaucia Diniz de Moraes 

É bacharel em direito formada 

pela Universidade Católica Dom 

Bosco – UCDB no ano de 2011. 

  

e, em seu portfólio, constam fes-

tas de lançamentos de novelas da 

Rede Globo, casamentos de ato-

res e celebridades, além de even-

tos corporativos para grandes 

empresas. 

     Chris já recebeu diversos prê-

mios e seu grupo, Ayrosa & Co 

Design de Experiência, é referên-

cia de atuação no país, criando  
 

 

 

tos para saúde. 

     As inscrições para as turmas 

de fevereiro, maio e julho, que 

contemplam os três períodos do 

dia, estão abertas e podem ser 

feitas no www.sp.senac.br/franca 

ou pessoalmente na instituição. 

Quem efetuar a matrícula no cur-

so ainda poderá aproveitar da 

campanha do Senac São Paulo 

que garante 30% de desconto em 

todos os cursos livres e técnicos 

presenciais. N 
 

 

 

 

Profissional do Senac alerta sobre a prática; em Franca (SP), 

Unidades Básicas de Saúde e algumas farmácias recolhem 

remédios de forma segura 

 

projetos de cenografia que unem 

necessidades dos clientes a no-

vos conceitos e elementos visu-

ais, resultando em trabalhos cada 

vez mais sofisticados, inovadores 

e cheios de personalidade. 

     EVENTO 

     No evento, os participantes te-

rão a oportunidade de esclarecer 

os desafios e dificuldade de quem 

atua no setor, tirando suas dúvi-

das com a própria palestrante. Pa-

ra participar, basta realizar a ins-

crição pelo Portal Senac: 

www.sp.senac.br/riopreto ou di-

retamente na unidade, na Rua Jor-

ge Tibiriçá, 3.518 – Santa Cruz. 

 

 

 

 

     Pós-graduação 

     Para os interessados na área, 

o Senac São José do Rio Preto 

está com inscrições abertas para 

a Pós-graduação em Administra-

ção e Organização de Eventos. O 

curso, com carga horária de 366 

horas, tem o objetivo de especia-

lizar profissionais para criar pro-

jetos de eventos, planejar, admi-

nistrar e gerir recursos e proces-

sos envolvidos em todas as fases 

do evento. 

     As aulas são presenciais e os 

alunos também têm a oportuni-

dade de realizar efetivamente um 

evento, por meio do Projeto Práti-

co de Eventos, onde vivenciam a 

idealização, o planejamento e a 

organização de um evento real. 

 

Serviço: 

Eventos de Luxo e Cenografia 

com Chris Ayrosa 

Data: 20 de fevereiro 

Horário: Das 19h30 às 21h30 

Local: Senac São José do Rio 

Preto (SP) 

Endereço: Rua Jorge Tibiriçá, 

3518 – Santa Cruz 

Participação gratuita 

N 

 

     Norminha 

     NESTE artigo iremos respon-

der a seguinte pergunta: Parei de 

trabalhar com carteira assinada, 

mas quero aposentar, é possível? 

     É muito comum, as pessoas 

trabalharem por algum tempo 

com “carteira assinada” e logo a-

pós abrir uma empresa, trabalhar 

como empreendedor individual - 

MEI ou mesmo como autônomo, 

tendo os recolhimentos ao INSS 

de forma irregular ou mesmo sem 

recolhimento. 

     A resposta para a pergunta 

deste artigo é sim, é possível se 

aposentar mesmo tendo parado 

de recolher ao INSS, contudo, o 

que será explicado neste artigo 

não exclui a análise por um ad-

vogado previdenciário, tendo em 

vista que trataremos de situações 

hipotéticas. 

     Aposentadoria do INSS 

     Se você trabalhou durante um-

ito tempo com carteira assinada, e 

depois parou de trabalhar ou en-

tão trabalhou como microempre-

endedor, autônomo ou empresa-

rio, é possível se aposentar, desde 

que cumpridas os requisitos míni-

mos exigidos pelo INSS. 

     Em regra, para fins de aposen-

tadoria, o valor recolhido não será 

perdido pela falta de novas contri-

buições, contudo, existem outros 

benefícios que o INSS exige a 

“qualidade de segurado”, ou seja, 

a pessoa tem que estar com os 

pagamentos em dia para usufruir: 

auxilio acidente, auxilio doença, 

licença maternidade e etc. 

     Ainda existe a opção do perío-

do de graça, que é o caso em que 

a pessoa não paga ao INSS, mas 

mesmos assim possui cobertura 

total para todos os benefícios, ou 

seja, mantém a qualidade de se-

gurado. O período de graça varia 

de 12 até 36 meses, mas tal pe-

ríodo não pode ser usado em apo-

sentadoria. 

     Para tornar mais claro a pro-

blemática, vamos ao seguinte e-

xemplo: 

     Alberto trabalhou durante 15 a-

nos em uma indústria de plástico. 

Decidiu então pedir as contas e 

abrir sua própria empresa MEI no 

ramo de reparos de eletroeletrô-

nicos. Durante os 2 (dois) primei-

ros anos de sua empresa recolheu 

ao INSS mês a mês certinho, sem 

atraso, no entanto, a partir do 3º 

ano passou a contribuir de forma 

irregular, ou seja, um mês pagava 

e outro não. No 4º (quarto) ano de 

empresa passou por uma forte cri-

se financeira que atingiu todo o 

país e então parou de recolher ao 

INSS por 2 anos consecutivos. 

Neste ano (2016) a empresa de 

Alberto teve aumento em seu cai- 

Senac São José do Rio Preto traz Chris Ayrosa para palestra gratuita 

sobre eventos de luxo e cenografia 

 

Decoração Chris Ayrosa 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/Programasdivulgaov04.pdf
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
http://www.sp.senac.br/franca
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O objetivo do curso profissionalizante é capacitar os interessados para 

trabalhar efetivamente com a elaboração de toda documentação técnica, 

adequação, validação e treinamentos para atendimento de todas as 

etapas do ciclo da NR-12. 

nunca agiu assim? Porém, ao 

chegar no caixa esse produto na 

verdade sairá pelo mesmo valor 

do outro, R$ 10,00, pois o caixa 

não vai ter os 2 centavos pra lhe 

dar de troco e a praxe é que o va-

lor seja arredondado e sempre é 

arrendondado para cima. Ai o cli-

ente comprou o produto que es-

tava na prateleira pelo valor de R$ 

9,98 e paga R$ 10,00 por falta de 

troco. E é aqui que entra o seu 

direito, e o dever dos estabele-

cimentos comerciais! 

     Então surge a pergunta: o que 

fazer na falta de troco? E é o que 

você vai aprender nesse post. 

Mas, antes de proceder no que o 

cliente deve fazer, é salutar saber 

as duas principais situações, as 

que ocorrem com mais frequên-

cia, onde perdemos o troco, que 

são: 

⇒ 1º. O estabelecimento não tem 

o troco e o caixa vai arredondar o 

valor para cima, ou; 

⇒ 2º. O cliente recebe uma bala 

ou chiclete em vez do dinheiro. 

     O que você, como cliente, tem 

que fazer é exigir o seu troco. Os 

supermercados sabem que tem o 

dever de lhe dar o troco e você 

tem que exigir isso! Você pode fa-

lar ah, mais é só 1 ou 2 centavos, 

é besteira. Parece besteira sim, o 

valor é mesmo muito pequeno se 

isso fosse só com você e uma vez, 

de forma isolada. Mas imagine 

um grande supermercado, onde 

muitas pessoas compram todos 

os dias, de segunda a segunda, 

das 8:00 as 22:00. Os "apenas" 1 

ou 2 centavos não é apenas 1 ou 

2 centavos para o supermercado. 

Peça o troco! Se falta troco, o pro-

blema não deve ser do cliente. E 

se o estabelecimento não tiver o 

troco de jeito nenhum? Ai você co 

Nota: Não é nossa missão divul- 
gar acidentes, mas às vezes di-

vulgamos um, das centenas que 

recebemos por e-mail ou notifi-

camos nos órgãos jornalísticos, 

para questionar um pouco os 

profissionais da SST: Será que 

estamos aplicando verdadeira-

mente as Normas e regras de pre-

venção em nosso trabalho? Será  

mo cliente não pode ser prejudi-

cado por isso não é mesmo? Afi-

nal o estabelecimento que botou 

os preços quebrados. 

     Nas situações onde o 

estabelecimento não tem moedas 

de 1 centavo para te dar o troco, 

deve, então, arredondar o valor, 

mas arredondar para baixo até 

chegar ao valor em que possa lhe 

dar o troco corretamente. Assim, 

por exemplo, se o valor da 

compra deu R$ 9,98 e o cliente 

pagou com uma nota de R$ 10,00 

mas o supermercado não tem 2 

centavos para dar troco, o caixa 

deve arredondar para 9,95 e, se 

ainda não tiver como devolver o 

troco, o valor deve ser 

arredondado para R$ 9,00 e assim 

até que o caixa tenha como lhe dar 

o troco. 

     Dar o troco em balas é outra 

prática comum nos estabeleci-

mentos quando eles não tem tro-

co e isso, segundo o advogado 

Guilherme Varella do Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumi-

dor (Idec), é considerado prática 

ilegal pelo CDC, pois deixa o 

cliente em "desvantagem exage-

rada no mercado". O advogado 

ainda esclarece que se essa prá-

tica for frequente pode configurar 

enriquecimento ilícito: 

Trabalhadores morrem soterrados em obra de condomínio em Bauru 

     "Essa prática pode ser vista até 

mesmo como enriquecimento ilí-

cito no caso de acontecer com 

frequência ou em grande propor-

ção, pois o estabelecimento esta-

ria lucrando indevidamente às 

custas do patrimônio alheio, do 

consumidor. Além disso, pode 

ser considerado um tipo de venda 

casada, pois o consumidor quer 

aquele produto e, devido à falta 

de troco, é obrigado a levar tam-

bém uma outra coisa, como uma 

bala" 

     Portanto, segundo o art. 39 do 

Código de Defesa do Consumi-

dor:"É vedado ao fornecedor de 

produtos ou serviços, dentre ou-

tras práticas abusivas: 

     I - condicionar o fornecimento 

de produto ou de serviço ao for-

necimento de outro produto ou 

serviço, bem como, sem justa 

causa, a limites quantitativos; 

     Fica claro a intenção do le-

gislador em proibir a venda ca-

sada - aquela em que a compra de 

um produto é condicionada a de 

outro - evitando, destarte, que os 

comerciantes prevaleça em sua 

superioridade econômica em face 

do consumidor, impondo condi-

ções para a venda de produtos ou 

serviços, que seja desvantajoso 

ao cliente. Por outro lado o Códi- 

go Civil tenta evitar que os comer-

ciantes tenha um enriquecimento 

ilícito em cima dos clientes quan-

do diz em seu art. 884 caput que: 

     " Aquele que, sem justa causa, 

se enriquecer à custa de outrem, 

será obrigado a restituir o indevi-

damente auferido, feita a atualiza-

ção dos valores monetários ". 

     Finalizado, ainda não existe le-

gislação específica que regule os 

preços quebrados, e isso não é 

proibido. Os estabelecimentos 

podem colocar livremente em 

seus produtos preços quebrados, 

mas o que não se pode é usar isso 

para lesar clientes, para usar co-

mo vantagem, e enriquecer ilici-

tamente e sem justa causa, au-

mentar o valor do produto (arre-

dondar para cima). Se os estabe-

lecimentos colocam os preços 

quebrados deve garantir que o 

cliente terá o troco e se não tiver o 

troco o cliente não tem nada a ver 

com isso, não deve sair no pre-

juízo. Claro que tudo é bom sen-

so, você pode aceitar balas em vez 

de dinheiro, pode dispensar os 3 

centavos de troco. Mas se você 

quiser o seu troco os estabeleci-

mento que trabalha com preço 

quebrado tem que dar um jeito de 

entregar o troco em dinheiro, seja 

1 ou 3 centavos e na falta deve 

arredondar sempre para baixo até 

conseguir passar o troco. Você 

também não é obrigado a receber 

as balas ou chicletes que os cai-

xas dão quando estão sem troco. 

Lembre sempre, se for arredondar, 

sempre para baixo. Exijam! 

N 

Damião Oliveira 

 

Com quantos 

anos um 

professor com 

deficiência se 

aposenta? 

     Norminha 

     1. Aposentadoria da pessoa 

com deficiência 

     A aposentadoria da pessoa 

com deficiência surgiu em 2013, 

conforme a Lei Complementar de 

nº 142 e o Decreto de nº 8.145, a 

qual é previsto regras diferencia-

das. 

     Assista o vídeo completo so-

bre aposentadoria da pessoa com 

deficiência: 

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

3BpfGTIWzPc&feature=youtu.be  

     2. Aposentadoria do professor 

com deficiência 

     A pessoa que exerce a profis-

são de professor na educação bá-

sica poderá se aposentar com 30 

anos de tempo de contribuição e 

se mulher aos 25 anos. 

     Como foi citado no início do 

texto, a pessoa com deficiência 

tem direito à uma redução no que-

sito idade ou tempo de contri-

buição. 

     Um professor se tiver uma de-

ficiência considerada moderada 

poderá se aposentar aos 24 anos, 

10 meses e 10 dias de tempo de 

contribuição e uma professora se 

tiver uma deficiência grave poderá 

se aposentar aos 16 anos e 9 me-

ses. 

     Leia mais. 

N 
Ian Ganciar Varella 

Advogado Previdenciário 

     Norminha 

     DOIS trabalhadores morreram 

soterrados em uma obra de um 

condomínio de apartamentos em 

Bauru (SP) no sábado 10/02. A o-

bra fica no Jardim Ferraz, próximo 

ao Recinto Melo de Moraes. 

     Equipes do Corpo de Bombei-

ros, do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (Samu) e da 

Polícia Militar foram ao local na 

tentativa de resgatar as vítimas. 

     Até uma retroescavadeira foi 

usada no trabalho. Um muro da 

obra precisou ser derrubado para 

garantir a segurança da equipe de 

resgate. Um dos corpos foi loca-

lizado por volta das 16h20. O cor-

po da outra vítima foi encontrado 

logo depois, por volta das 16h50. 

     Segundo testemunhas, os dois 

homens estavam descansando a-

pós o almoço em uma parte da o-

bra, onde foi feita uma perfuração 

para implantação de uma manilha 

de concreto de cerca de 6 metros 

de profundidade, quando houve o 

deslizamento de terra. 

     As vítimas tinham 32 e 41 a- 
nos. Um dos trabalhadores éra de 

Duartina e outro de São Paulo. 

que através dos cursos e treina-

mentos aplicados, a prevenção 

está realmente interagindo com as 

atividades dos trabalhadores? Na 

sua empresa está dando certo??? 

O que fazer, nós profissionais da 

SST, para diminuir as mortes no 

trabalho?? A nota não é uma críti-

ca, mas que sirva para questio-

namentos sérios, respeitosos e  

 

     Norminha 

     VIVEMOS em uma sociedade 

em que diariamente precisamos 

comprar diversos produtos, na 

padaria, no supermercado, na far-

mácia etc. Isso é a coisa mais nor-

mal e comum nos tempos que vi-

vemos. Mas acontece que na hora 

de pagar pelo produto, não raras 

as vezes, acabamos por perder al-

guns centavos que nos seria de-

vido a título de troco. Seja um, 

dois, três ou até mesmo cinco 

centavos. O fato é que, difícil-

mente você receberá o troco se 

esse for menor do que cinco cen-

tavos, pois os estabelecimento 

não vai ter moedas de um centavo 

para te dar. 

     Nos supermercados, quando 

entramos e passamos a observar 

os preços nos produtos das pra-

teleiras observamos que esses 

preços nunca é um valor fechado, 

tipo, R$ 1,00, R$ 9,00, R$ 10, 

00.... É sempre quebrado R$ 1,99, 

R$ 1,98, R$ 1,97, R$ 9,99 e assim 

por diante. E isso não é por acaso, 

muito pelo contrário, tem um mo-

tivo por trás disso, é algo muito 

bem pensado, planejado e estu-

dado pelos comerciantes. Isso 

porquê o preço quebrado exerce 

um efeito psicológico sobre nós, 

clientes. Pois de acordo com o e-

conomista Gilberto Braga, profes-

sor de Finanças e Gestão do Ib 

mec-RJ, "os comerciantes prefe-

rem utilizar preços quebrados pa-

ra induzir o cliente que o preço é 

menor do que o que realmente é", 

seja um ou dois centavos a me-

nos. E isso funciona muito bem! 

Entre dois produtos idênticos e da 

mesma marca, um de R$ 10,00 e 

outro de R$ 9,98 somos, incons-

cientemente, inclinados a levar o 

produto que custa R$ 9,98. Quem  

Equipes trabalham para retirar os corpos do local em Bauru (Foto: Cesar Evaristo / TV TEM) 

 

Segundo testemunhas, vítimas estavam descansando após o almoço em uma parte da obra quando 

houve o deslizamento de terra. 

realmente voltados para a preven-

ção. 

     Sua opinião pode ser enviada 

para contato@norminha.net.br, 

com identificação do seu nome, 

profissão, cidade, estado e telefo-

ne. Lembre-se sempre: Aqui não 

envolvemos Política, Religião, 

Futebol e denegrir pessoas seja 

quem for. N 

 

 

E os meus 3 "centavinhos" de troco? 

 

Falta de troco dos estabelecimentos comerciais 

http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=3BpfGTIWzPc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3BpfGTIWzPc&feature=youtu.be
https://ianvarella.jusbrasil.com.br/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Página 10/10 - Norminha - DESDE 18/08/2009 - ANO 10 - Nº 454 - 15/02/2018 

lhistas. 

     “Os advogados preferiram, co-

mo é natural, lidar com o conhe-

cido e evitar os riscos do desco-

nhecido”, disse Estêvão Mallet, 

professor de Direito do Trabalho 

da USP: “Com a reforma, é natural 

aguardar algum tempo para ter 

mais elementos a lidar nos novos 

processos.” 

     Por um lado, a possibilidade 

de o trabalhador ter de bancar as 

chamadas despesas de sucum-

bência – honorários periciais e 

advocatícios da parte vencedora – 

em caso de derrota na Justiça aju-

da a inibir demandas nas quais as 

chances de vitória são remotas. 

     Por outro, a insegurança sobre 

como a reforma será interpretada 

por magistrados, bem como a 

respeito de como o Supremo Tri-

bunal Federal (STF) vai julgar a 

constitucionalidade de artigos da 

nova lei, leva advogados a esperar 

por maior clareza antes de proto-

colar novas petições. 

'Parecia uma eternidade', diz 

operário resgatado de andaime 

durante temporal em Porto Alegre 
 

 
 

Cristian Zander Dutra e Alex Sandro da Silva estavam em jaú e 

foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Eles dizem que o 

início do temporal foi repentino, e por isso não tiveram tempo 

para deixar a estrutura. 

     Norminha 

     APÓS estimular, antes de en-

trar em vigor, uma corrida à Jus-

tiça do Trabalho, a reforma traba-

lhista fez despencar o número de 

processos ajuizados em varas tra-

balhistas assim que as mais de 

100 alterações promovidas na 

Consolidação das Leis do Traba-

lho (CLT) começaram a valer. 

     Número de ações recuou de 

uma média mensal de 200 mil pa-

ra 84,2 mil em dezembro Foto: Di-

vulgação 

     De um total mensal que costu-

mava passar com facilidade da ca-

sa de 200 mil, as ações recebidas 

em primeira instância por tribu-

nais trabalhistas de todo o País 

caíram para 84,2 mil em dezem-

bro, primeiro mês completo da 

nova legislação. 

     Além de não ser nem metade 

do volume processual registrado 

nos meses de dezembro de 2015 

e de 2016, o número do último 

mês  do ano  passado é  o menor  

 

 

num levantamento feito pelo Tri-

bunal Superior do Trabalho (TST) 

com exclusividade para o Esta-

dão/Broadcast com dados men-

sais dos últimos três anos. Em 

novembro passado, por outro la-

do, o ingresso de ações traba-

lhistas em varas do Trabalho al-

cançou o pico da série trienal: 

289,4 mil. 

     As dúvidas sobre como a nova 

lei seria aplicada pelos juízes e o 

maior rigor trazido pela reforma 

no acesso ao Judiciário – em es-

pecial, o dispositivo que impõe a 

quem perde o processo a res-

ponsabilidade de pagar custos 

processuais da parte vencedora – 

causaram, primeiro, antecipação 

e depois, com as novas regras em 

vigor,  paralisia das  ações  traba- 

Redes sociais: ATENÇÃO na hora de publicar ou compartilhar conteúdo 

 

     Em dezembro passado, as a-

ções trabalhistas não chegaram a 

mil em cinco dos 24 tribunais re-

gionais do trabalho distribuídos 

pelo País: 14.ª Região, que abran-

ge Rondônia e Acre; 20.ª (Sergi-

pe); 21.ª (Rio Grande do Norte); 

22.ª (Piauí) e 24.ª (Mato Grosso 

do Sul). 

     No Tribunal Regional da 2.ª 

Região, o maior do Brasil e que 

engloba a Grande São Paulo e a 

Baixada Santista, o volume de 

processos caiu para menos de 

500 ações por dia após a reforma. 

Antes dela, vinha numa média di-

ária superior a 3 mil, chegando a 

beirar 13 mil um dia antes de a lei 

entrar em vigor. N 

Atualização Direito 
 

 

ficamos impossibilitados de des-

cer", contou Alex. 

 

Casado há 4 anos, Alex pensou 

no filho de 1 ano e 5 meses 

durante o temporal 

(Foto: Arquivo pessoal) 

     Em meio ao temporal, Alex se 

segurou em um duto ao lado do 

local onde estava o andaime. 

Cristian, sem ter onde se agarrar, 

tentou alcançar uma janela, mas 

não conseguia. Os dois garanti-

ram que usavam todos os equi-

pamentos de segurança necessá-

rios para trabalhar em um jaú. 

Mesmo assim, sentiram medo. 

     "Eu pensava na morte, só. Em 

Deus e na família", conta Cristian, 

casado há cerca de um ano. 

 

Cristian disse ter ficado 

assustado quando estava no jaú 

durante o vendaval em Porto 

Alegre (Foto: Arquivo pessoal) 

     Alex conta que manteve a cal-

ma, até para tentar tranquilizar o 

parceiro, que aparentava estar 

muito nervoso. Ainda assim, não 

deixou de se lembrar da família – 

é casado há quatro anos e tem um 

filho bebê, de 1 ano e cinco me-

ses. "Foi a primeira coisa que 

passou [pela cabeça], o meu ne-

nê." 

     Dois dias após o fato, Alex e 

Cristian ainda sentem dores no 

corpo. Quando o feriadão de car-

naval passar, eles terão alguns 

dias de folga. "Até passar um pou-

co esse trauma", diz Cristian. Mas 

o susto, nenhum deles vai esque-

cer. 

N 
G1 Rio Grande do Sul 
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     Norminha 

     AS REDES sociais constituem 

fruto da globalização e da evolu-

ção no compartilhamento de in-

formações. Por elas, publicam-se 

fotos, imagens, textos; conhe-

cem-se pessoas de toda a parte 

do mundo; divulgam-se fatos que 

dificilmente serão apagados defi-

nitivamente, já que é impossível 

mensurar seu trajeto percorrido 

online e o seu destino, o qual, di-

ga-se de passagem, questiona-se 

existir. 

     Tendo em vista a imensurável 

dimensão da internet e sua capa-

cidade elástica de transferir infor-

mações em milésimos de segun-

dos, há de se ter CUIDADO redo-

brado no seu uso, principalmente 

quando o objeto do assunto for 

pessoa alheia. 

     A Constituição Federal de 19 

88 assegura que "são invioláveis 

a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indeniza-

ção pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação"; e es-

te dispositivo reflete claramente o 

princípio basilar da ordem jurídi-

ca, qual seja, a dignidade da pes- 

 

soa humana. 

     Foi com base nesses princí-

pios que o TJ-SP condenou, de 

forma solidária e na quantia de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), duas 

mulheres que compartilharam pu-

blicação no Facebook em que um 

veterinário estaria supostamente 

impingindo maus-tratos a uma 

cadela em procedimento de cas-

tração. 

     Diz-se supostamente, já que 

sequer haviam provas do ocorri-

do, possivelmente havendo, na 

situação em concreto, uma inter-

pretação errônea e dotada de vie-

ses cognitivo-sociais por parte 

das partilhantes da publicação. 

     Diante disso, devemo-nos 

questionar em toda atuação que 

lide com a imagem de outrem, 

porquanto seus resultados são 

por vezes catastróficos e irrevo-

gáveis; e não se fala aqui apenas 

da condenação das duas mulhe-

res em quantias monetárias. 

     Quantas vezes nos deparamos 

com situações deste gênero que 

incutiram ódio em determinadas 

pessoas, e que estas cometeram 

barbáries ao SUPOSTO maltra-

tante? Quantas vezes uma família 

perdeu seu alicerce por conta de 

acusações levianas? 

     A liberdade de expressão nun-

ca deve se sobrepor aos princí-

pios inerentes à dignidade huma- 
na, como a intimidade, a liber- 
dade, a honra, e principalmente, a 

vida. N 

 

João Leandro 

Formado em Direito pelo Centro 

Universitário Leonardo da Vinci 
 

 

 

 

     Norminha 

     QUANDO a chuva e a ventania 

começaram a atingir Porto Alegre, 

na tarde de sexta-feira (9/02), não 

havia mais tempo para que os o-

perários Cristian Zander Dutra, de 

24 anos, e Alex Sandro da Silva, 

de 25, saíssem do andaime onde 

estavam, na altura do nono andar 

de um prédio no Centro de Porto 

Alegre. Os dois vivenciaram mais 

de meia hora de pânico, e tiveram 

que esperar uma hora para que os 

bombeiros chegassem para fazer 

o resgate. 

     "Naquele temporal, ficamos 

uns 40 minutos brigando, lutando 

com aquele transtorno. Para os 

bombeiros nos resgatarem, levou 

uma hora. Parecia uma eterni-

dade", contou Cristian ao G1. "Foi 

terrível, uma coisa de outro mun-

do. Nunca mais quero passar por 

isso na minha vida", desabafa. 

     Um vídeo que circulou em re-

des sociais e aplicativos de men-

sagem mostra a dupla tentando se 

segurar enquanto o vento balan-

çava a estrutura. Um segundo ví-

deo mostra um deles sendo res-

gatado (veja acima). Os dois fo-

ram salvos pela Seção de Busca e 

Salvamento dos bombeiros. 

 

Alex, à direita, segura-se a um 

duto durante temporal em Porto 

Alegre 

(Foto: Reprodução/RBS TV) 

     É praxe que um engenheiro a-

vise os operários sobre mau tem-

po, para que eles deixem o jaú – 

espécie de andaime onde estavam 

Cristian e Alex. No entanto, a chu-

va foi tão repentina que não houve 

tempo de elevarem a estrutura pa-

ra saírem. 

     "Íamos entrar em horário de 

café. Conversei com o Cristian 

para subir nosso jaú para guardar 

lá em cima, porque o tempo es-

tava fechando no horizonte. Veio 

uma rajada de vento do nada, vi-

rou nosso jaú, trançou os cabos e  

 

Divulgação desprovida de provas pode acarretar em responsabilização pessoal. 

Ações trabalhistas caem mais de 50% após reforma 
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https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/parecia-uma-eternidade-diz-operario-resgatado-de-andaime-durante-temporal-em-porto-alegre.ghtml
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/Programasdivulgaov04.pdf
https://atualizacaodireito.jusbrasil.com.br/
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