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

DESDE 18/AGOSTO/2009 

Dia Mundial da Segurança em 

2018 tem como tema: 

Geração Segura 

e Saudável 

 

     Norminha 

     ESTE ANO, o Dia Mundial da 

Segurança e Saúde no Trabalho e 

o Dia Mundial contra o Trabalho 

Infantil (Comemorados no dia 28 

de abril) serão unidos em uma 

campanha conjunta para melhorar 

a segurança e a saúde dos jovens 

trabalhadores e acabar com o tra-

balho infantil. A campanha con-

junta tem como objetivo acelerar 

a ação para alcançar o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável e a-

tingir 8,8 de ambientes de traba-

lho seguros para todos os traba-

lhadores até 2030 e atingir o ob-

jetivo 8,7 de acabar com todas as 

formas de trabalho infantil até 

2025. 
 

 
 

     Alcançar esses objetivos re-

quer uma concertação e integra-

ção de abordagens para promover 

uma cultura de prevenção em SST 

que beneficie a próxima geração 

da força de trabalho global. Os 

541 milhões de jovens trabalha-

dores (15-24 anos) representam 

mais de 15 por cento da força de 

trabalho mundial e sofrem até 40 

por cento de lesões profissionais 

não fatais a mais do que os traba-

lhadores adultos com mais de 25 

anos. 

     Muitos fatores podem aumen-

tar a vulnerabilidade da juventude 

aos riscos de SST, como seu es-

tágio físico e psicológico de de-

senvolvimento, falta de experiên-

cia no trabalho e falta de treina-

mento, consciência limitada de 

riscos relacionados ao trabalho e 

falta de poder de barganha que 

pode levar os trabalhadores jo-

vens a aceitar perigosas tarefas ou 

empregos com condições de tra-

balho precárias. 

     A campanha de 2018 destaca a 

importância crítica de enfrentar 

esses desafios e melhorar a segu-

rança e a saúde dos jovens tra-

balhadores, não só para promover 

o emprego digno da juventude, 

mas também para ligar esses es-

forços para combater o trabalho 

infantil. N                    Colaboração: 

Prof. Dr. Luiz Augusto Damasceno Brasil 

     Norminha 

     O EVENTO será realizado em 

Vitória (ES) nos dias 3 e 4 de 

março de 2018, das 8 às 18 horas 

e terá como instrutor Dr. Alessan-

dro Martinêz – Fundador e Diretor 

Executivo da Coachecom-Coa-

ching and Evolving Community e 

Presidente do Instituto Dr. Ales-

sandro Martinêz Marketcoaching 

do Brasil; Master Coach, pales-

trante Comportamental e especia-

lista em Marketing pela FGV. 
 

 

Dr. Alessandro Martinês 
 

     Ganhe acesso a Plataforma 

EBRA Performa e utilize o D.I.S.C 

com mais agilidade e eficiência. 

     Faça o curso de Formação em 

Analista Comportamental e rece-

ba a  certificação  oficial  da EBRA  

 

CURSOS: VITÓRIA (ES): Higiene Ocupacional com ênfase em Perícia/Assistência Técnica (Teórico/Prático); Presidente Prudente (SP): 

Completo e profissionalizante para trabalhar com todas as etapas do ciclo da NR-12; Araçatuba (SP): PPRA com ênfase em PPP e eSocial; 

Jaú (SP): ESocial e os Requisitos para SST. CLIQUE AQUI, TENHA MAIS INFORMAÇÕES E FAÇA SUA INSCRIÇÃO AGORA MESMO  

I Congresso de Conhecimentos em Araçatuba (SP): http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/Programasdivulgaov04.pdf 

 

Santa Catarina institui o mês de 

“Abril Verde” dedicado a prevenção 

de acidentes e doenças no trabalho 

     Norminha 

     SERÁ LANÇADO no próximo 

dia 20 de março de 2018, das 17 

às 21 horas, na Biblioteca Muni-

cipal Mário de Andrade em São 

Paulo, que fica na Rua Consola-

ção, 94, a primeira edição do “Di-

cionário de Saúde e Segurança do 

Trabalhador”. 

     Esta Obra se tornará referência 

técnica para os que atuam na área 

no Brasil. O organizador deste ar-

rojado projeto, que reúne 521 au-

tores e os mais importantes ver-

betes distribuídos em 1.280 pági-

nas é o professor René Mendes, 

médico reconhecido como um ex-

poente na prevenção brasileira. 

     René Mendes é médico espe-

cialista em Saúde Pública e em 

Medicina do Trabalho, mestre, 

doutor e livre-docente em Saúde 

Pública pela USP. Foi professor-

doutor da Unicamp, por 15 anos, 

e, a partir de 1991, professor titu-

lar da Faculdade de Medicina da 

UFMG, onde se aposentou. Exer-

ceu cargos de direção na Funda-

centro, Ministério da Saúde, Mi-

nistério do Trabalho, Organização      

 
  

 

Pan-Americana da Saúde (OPAS/ 

OMS), em Washington, e na Or-

ganização Internacional do Traba-

lho (OIT). Também presidiu a Ana 

mt (Associação Nacional de Me-

dicina do Trabalho) e é o atual e-

ditor chefe da Revista Brasileira 

de Medicina do Trabalho. 

     Mendes disse que talvez esse 

seja o maior e mais desafiador de 

todos os seus projetos, que irá 

contribuir enormemente para a 

formação e disseminação do co-

nhecimento e cultura dos mais di-

versos profissionais que transi-

tam pela Saúde e Segurança do 

Trabalhador. N 

Interino Helton Yomura poderá ser 

efetivado como Ministro do Trabalho 
 

 
 

 

     NORMINHA 

     Será realizado nos dias 4 e 5 

de maio de 2018, das 8 às 17 ho-

ras o Curso “eSocial e os requisi-

tos para a SST” em Jaú (SP) no 

Auditório do CIESP Jaú, que fica 

na Rua Luiz Brancaglion, 20 – Vila 

Assis – Jaú SP. 

     O evento tem objetivo de de-

senvolver as exigências previstas 

pela Legislação Trabalhista e Pre-

videnciária, que passa a ser um 

desafio maior com o advento do 

eSocial. A evolução continuada de 

medidas de controle fiscal tem si-

do uma ação de governo, apesar 

da resistência da sociedade. To-

davia, com a implantação do eSo-

cial, o Estado passa a ter um con-

trole efetivo sobre as pessoas (fí-

sicas e jurídicas), nas questões 

relacionas às finanças e direitos/ 

obrigações sociais. 

     A finalidade deste curso é dar 

a conhecer aos profissionais inte-

ressados no tema, os requisitos 

ligados ao cumprimento das in-

formações/obrigações  associa- 

Mercado 

Offshore será 

abordado por 

especialista em 

Vitória (ES) 

 

Palestra gratuita ocorrerá no 

dia 27 de fevereiro 

Por ACS/ Débora Maria Santos 

     Norminha 

     A FUNDACENTRO do Espírito 

Santo realizará palestra sobre 

“Desvendando o Mercado Off 

shore”, no dia 27 de fevereiro, 

das 14h às 16h. O evento ocorre-

rá no auditório da instituição situ-

ada à rua Cândido Ramos, nº 30 

– Edifício Chamonix – Jardim da 

Penha – Vitória – ES. 
 

 
 

     O mestre de Cabotagem da 

Marinha Mercante, Flavio Paiva, 

será o palestrante. Paiva é gradu-

ado em processos gerenciais, 

com MBA em Gestão de QSMS e 

Coaching em Segurança Indus-

trial e técnico em segurança no 

trabalho. 

     A palestra é oferecida aos es-

tudantes, técnicos marítimos e 

profissionais atuantes, bem como 

profissionais que buscam recolo-

cação no mercado de trabalho. 

     De acordo com a organização 

do evento, serão destacados os 

temas sobre identificação do Sis-

tema Offshore e Marítimo e suas 

sutilezas; detalhamentos das 

competências para atuar na per-

furação, produção, lançamento 

de linha, apoio marítimo e base 

portuária. Além disso, explana-

ção sobre função versus profis-

são; treinamentos de acordo com 

a sua formação (capacitação e 

qualificação) e cenário atual e 

suas perspectivas. 

     A inscrição é feita via online. 

Informações podem ser obtidas 

com Raquel ou Aline, pelo tele-

fone: (27) 3315.0040, ramal 220 

e 238. Folder Inscrição N 
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Vitória (ES) terá Certificação em 

Análise Comportamental D.I.S.C 

Performa que o habilita a inter-

pretar o relatório de mapeamento 

de perfil comportamental gerado 

pela plataforma EBRA PERFOR-

MA. 

     A metodologia D.I.S.C é uma 

ferramenta que possibilita identi-

ficar o perfil e uma completa aná-

lise comportamental de cada pro-

fissional. A partir de fatores-chave 

como: Dominância (D), Influência 

(I), Estabilidade (S) e Confor-

midade (C) pode-se melhor anali-

sar as características das pessoas 

em seu ambiente de trabalho e 

suas respectivas tendências de 

comportamento. 

     Os fatores-chaves possuem 

suas características específicas, 

que variam em alto e baixo, de a-

cordo com o gráfico DISC. 

     Com carga horária de 18 ho-

ras, o programa inclui apostila, 

certificado e o compartilhamento 

de vídeos e materiais a serem uti-

lizados posteriormente pelos ana-

listas comportamentais certifica-

dos. 

     Maiores informações: 

     (27) 3376-2201 

     (27) 99944-4455 

     ebra@ebracoaching.com.br N 

 

     NORMINHA 

     A Assembléia Legislativa do 

estado de Santa catarina aprovou 

e instituiu o mês “Abril Verde” de-

dicado a ações de Prevenção de 

Acidentes e Doenças do Trabalho. 

     O símbolo da campanha será 

“um laço” na cor verde e tem co-

mo objetivo conscientizar a popu-

lação catarinense, por meio de 

procedimentos informativos e e-

ducativos, sobre ações oreventi-

vas de acidentes e doenças do tra-

balho e divulgar normas relativas 

à Segurança e Medicina do Tra-

balho. 

Dicionário de Saúde e 

Segurança do Trabalhador 
 

     NORMINHA 

     Com a desistência da deputada 

Cristiane Brasil, o presidente na-

cional do PTB, Roberto Jefferson, 

decidiu indicar o atual interino, 

Helton Yomura para a vaga. 
 

 

 

     Entre outras várias atividades a 

serem realizadas durante o mês de 

abril que priorizam ações infor-

mativas e educaticas de promoção 

e prevenção em saúde, serão rea-

lizadas palestras, eventos, semi-

nários, congresso e capacitações 

na perspectiva da saúde do traba-

lhador, com base nos dados da a-

cidentabilidade do estado de San-

ta Catarina. 

     As informações foram compar-

tilhadas por Adir de Souza, um 

dos idealizadores e mantenedores 

do “Movimento Abril verde”. 

N 

dos a Segurança e Saúde do Tra-

balho. 
 

 

 

     INSCRIÇÕES: 

     contato@norminha.net.br ou 

pelo Celular/WhatsApp 18 99765 

2705 

     Em Jaú as informações e ins-

crições também podem ser feitas 

junto a Rodrigo Labela (14) 

99781-7933 (WhatsApp) ou ainda 

rodrigo_labela@hotmail.com  

N 

     O nome de Helton Yomura já 

chegou ao ministro Carlos Marun, 

da Secretaria de Governo. O mi-

nistro informou a Roberto Jeffer-

son que encaminhou ainda na ter-

ça-feira (20) o nome ao presidente 

Michel Temer para uma decisão 

final. Atualmente, Yomura ocupa 

o cargo de secretário-executivo 

no Ministério do Trabalho. Ele as-

sumiu o cargo em outubro do ano 

passado. Yomura era superinten-

dente regional do MT no RJ. N 

NORMINHAS 

MINISTÉRIO 
TRABALHO 

MINISTÉRIO 
PREVIDÊNCIA 

PORTAL 
NORMINHA 

FACEBOOK 
NORMINHA 

ARQUIVOS FUNDACENTRO 
INMETRO OIT BRASIL 

ANAMT ABHO 

CBO NRs 
CA EPI GOOGLE 

 

Jaú (SP) vai receber o curso e-Social 

e os Requisitos para SST 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/Programasdivulgaov04.pdf
http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/link/noticias/OffshoreES_20180219180119.pdf
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/detalhe-do-evento/2018/2/palestra-desvendando-o-mercado-offshore
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
http://player.cdowebcast.com/player-popup-responsivo/6868/1
http://www.norminha.net.br/Norminha/norminhas.asp
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/
https://www.facebook.com/norminhanet
https://www.facebook.com/norminhanet
http://www.norminha.net.br/Arquivos/arquivos.asp
http://www.fundacentro.gov.br/
http://www.inmetro.gov.br/
http://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm
https://www.anamt.org.br/portal/
http://www.abho.org.br/
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
http://www.norminha.net.br/Normas/normas.asp
http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl
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Contribuição previdenciária não pode incidir 

sobre terço de férias, diz TRF 

     Norminha 

     SE VOCÊ chegou até aqui é 

porque com certeza reconhece a 

importância do conhecimento –a-

cerca dos nossos direitos em 

nosso dia a dia. 

     E você está certo! 

     Esse artigo foi construído para 

provar que direito e lei é para você 

– e qualquer um que tenha in-

teresse em saber – sim! 

     1- O nome do consumidor de-

ve ser limpo até 5 dias após o pa-

gamento da dívida 

     Se você já sofreu com a demo-

ra que levou para o seu nome ser 

mais uma vez considerado limpo 

na praça, saiba que segundo a de-

cisão do STJ, que é o Superior 

Tribunal de Justiça, o prazo máxi-

mo para ocorrer a mudança, e seu 

nome sair do serasa é de 5 dias. 

     2- Você não deve pagar uma 

multa por perda da comanda 

     Essa prática, apesar de muito 

comum é totalmente ilegal e o 

consumidor deve pagar apenas o 

valor daquilo que consumiu! 

     Segundo o Código de Defesa 

do Consumidor, o controle do 

consumo realizado nesses esta-

belecimentos é de inteira respon-

sabilidade do próprio estabeleci-

mento, não dos clientes. 

     Portanto, além da comanda 

entregue ao consumidor, é neces-

sário que o recinto mantenha ou-

tro tipo de controle do consumo 

como um sistema informatizado 

de cartões magnéticos. 

     Essa obrigação não pode ser 

transferida ao consumidor! 

     Logo, o estabelecimento não 

pode impor ao consumidor qual-

quer taxa ou multa por perda da 

comanda. 

     Ou seja, caso isso aconteça 

com você procure o PROCON 

mais próximo de sua residência e 

denuncie ou registre na hora o 

Boletim de Ocorrência. 

     Você não precisa pagar por al-

go que não consumiu e qualquer 

um que dia isso está agindo fora 

da lei! 

 

 

solidado, discriminando, mês a 

mês, os valores cobrados no ano 

anterior relativos a tarifas; 

     . Compensação de cheques; 

     . Fornecimento de até 10 fo-

lhas de cheques por mês, desde 

que o cliente reúna os requisitos 

necessários à utilização de che-

ques; 

     . Prestação de qualquer ser-

viço por meios eletrônicos; 

     5- A construtora deve pagar 

indenização por atraso na obra 

     Você comprou um imóvel na 

planta e o dia da entrega foi adia-

do diversas vezes? Saiba que se-

gundo o Ministério Público de 

São Paulo os atrasos superiores a 

180 dias, geram uma multa para a 

construtora responsável pela o-

bra. O valor equivale a 2% do pre-

ço que foi pago pelo consumidor 

mais um bônus de 0,5% desse 

valor a cada mês que se somar a 

esse atraso. 

     6- Você pode desistir de com-

pras feitas pela internet 

     Diferentemente do que muitos 

pensam, a internet não é "terra de 

ninguém", e as compras através 

deste meio tem se tornado cada 

dia mais seguras. 

     O direito em questão que você 

possui e provavelmente não sa-

bia, é o de devolver qualquer 

compra e receber seu reembolso 

sem custos adicionais até 7 dias 

após a compra. Até mesmo se vo-

cê já tiver recebido o produto em 

sua casa, mas não gostou do que 

veio, é possível realizar a devolu-

ção, desde que esta ocorra dentro 

do prazo. 

     7- Passagens de ônibus tem 

validade de um ano 

     Você comprou uma passagem 

ônibus com data e horário mar-

cado, mas percebeu que não con-

seguirá  realizar a viagem? Nessa 

situação você pode entrar em 

contato com a companhia do ôni-

bus, com até 3 horas de antece-

dência, comunicar o ocorrido e 

ter como direito a possibilidade 

de usar o bilhete para qualquer 

outra data do ano, e tudo isso, 

sem taxa alguma, mesmo se hou-

ver aumento na tarifa. 

     8- Se desistir de um curso, o 

consumidor tem o direito de rece-

ber as mensalidades que foram 

pagas antecipadamente 

     Você fechou um pacote, e pa-

gou logo de cara 6 meses de um 

curso por exemplo? Pois bem, 

saiba que o estabelecimento em 

questão tem a obrigação de te de-

volver as mensalidades pagas re-

ferentes aos meses que não foram 

cursados. 

     Por outro lado, caso você te-

nha adquirido algum material di-

dático, a instituição não é obri-

gada a ressarcir o valor deste ma-

terial. 

     9 - Se a ligação do celular for 

interrompida, você pode repeti-la 

em até 2 minutos gratuitamente 

     As chamadas recorrentes de 

um celular para o mesmo número 

passaram a serem cobradas co-

mo uma única ligação. 

     Desde que seja respeitado um 

intervalo máximo de 120 segun-

dos! 

     É uma determinação da ANA 

TEL. 

     10 - Consumação mínima não 

pode! 

     Apesar de ser uma cobrança 

totalmente abusiva, a chamada 

“consumação mínima” é uma 

prática muito comum em vários 

estabelecimentos, principalmente 

em boates e casas de shows… 

     Segundo o CDC, em seu arti-

go 39, inciso I, é abusivo e ilegal 

um estabelecimento obrigar a al-

guém consumir. 

     Seja em bebida, comida ou 

um valor mínimo como condição 

de entrada/permanência no local, 

ou então, exigir o pagamento 

mesmo sem ter consumido qual-

quer produto. N 

(Fonte: Eutenhodireito / Fatos Curiosos) 

 

Dois minutos para entender o que é 

o curso de Gestão Ambiental 

 
rar com física, química, biologia, 

meteorologia e geologia. Agora, 

finalmente, veja na lista abaixo os 

segmentos que o gestor ambiental 

pode trabalhar. 

     O que você pode fazer? 

     Consultoria 

     Assessorar empresas e órgãos 

públicos em projetos de preserva-

ção do meio ambiente. 

     Certificação 

     Elaborar certificações direcio-

nadas para empreendimentos a-

grícolas e industriais seguindo as 

normas estabelecidas pela orga-

nização internacional de Norma-

lização (ISO). 

     Educação ambiental 

     Planejar programas para cons-

cientizar a população da impor-

tância de preservar o meio am-

biente. 

     Planejamento 

     Elaborar relatórios de impacto 

ambiental e definir planos para o 

uso sustentável dos recursos na-

turais. Implantar, em indústrias, 

projetos de exploração da nature-

za usando técnicas não poluentes. 

     Recuperação 

     Planejar e executar projetos 

para a recuperação de áreas que já 

estejam degradadas. 

     Para saber mais sobre o curso 

e a carreira de um Gestor Ambi-

ental, clique no link abaixo: 

     Saiba mais sobre o curso e a 

carreira de Gestor Ambiental 

Fonte: 

http://guiadoestudante.abril.com.br  

 

Uma ótima semana a todos e até 

a próxima! 

Patrícia Milla Gouvêa Dantas 

 

      3- Assalto em ônibus gera in-

denização ao passageiro 

     Em seu artigo 22, o CDC defi-

ne que o transporte dos passa-

geiros (serviço público) deve ser 

feito com segurança e, caso isso 

não aconteça, a empresa deve re-

parar os danos. 

     Tanto o Código Civil quanto o 

Código de Defesa do Consumidor 

adotam a teoria responsabilidade 

objetiva. 

     Isto quer dizer que, as trans-

portadoras são obrigadas a assu-

mir todos os danos originados de 

um acidente, mesmo que tenha a-

contecido involuntariamente (cul-

pa). 

     Vale lembrar que isso depende 

do caso concreto e quem decide é 

o juiz. Há decisões nos dois senti-

dos. 

     4- Bancos devem oferecer ser-

viços gratuitos 

     O consumidor não é obrigado 

a contratar um pacote de serviços 

no banco. 

     Isso porque qualquer banco é 

obrigado a oferecer uma quanti-

dade mínima de serviços gratuita-

mente. 

     Relativamente à conta corrente 

de depósito à vista, são serviços 

gratuitos: 

     . Fornecimento de cartão com 

função débito; 

     . Fornecimento de segunda via 

do cartão de débito (exceto nos 

casos perda, roubo, furto); 

     . Realização de até 4 saques 

por mês, em guichê de caixa; 

     . Realização de até 2 transfe-

rências de recursos entre contas 

na própria instituição, por mês, 

em guichê de caixa ou online; 

     . Fornecimento de até 2 extra-

tos, por mês, contendo a movi-

mentação dos últimos 30 dias por 

meio de guichê de caixa ou ter-

minais; 

     . Realização de consultas me-

diante utilização da internet, com-

putadores ou aplicativos; 

     . Fornecimento, até 28 de feve-

reiro de cada ano, do extrato con- 

 

buições, sendo inconstitucional a 

cobrança sobre verbas sem cará-

ter indenizatório. 

     A 1ª Vara Federal de Londrina 

concordou com a autora, mas a 

União recorreu ao tribunal, ale-

gando que a incidência sobre o 

terço constitucional é legal. 

     Para o relator, desembargador 

federal Roger Raupp Rios, a não 

incidência de tributação sobre es-

sa verba já é jurisprudência con- 

     Norminha 

     A UNIÃO não pode cobrar con-

tribuição previdenciária sobre o 

terço de férias, por se tratar de 

verba de natureza indenizatória 

que não se incorpora à remune-

ração do trabalhador na aposenta-

doria. Com esse entendimento, a 

1ª Turma do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região negou recur-

so em que a União tentava ter di-

reito à cobrança. 

     O caso envolve uma gráfica de 

Londrina (PR) que era tributada 

sobre toda a folha de pagamento. 

Segundo o advogado da empresa, 

somente o salário poderia servir 

como base de cálculo para contri- 

10 Direitos que você tem e provavelmente não sabia 

solidada no Superior Tribunal de 

Justiça. 

     “No Recurso Especial 1.230. 

957/RS, julgado sob o rito dos re-

cursos repetitivos, o STJ firmou 

posicionamento no sentido de 

que a importância paga a título de 

terço constitucional de férias pos-

sui natureza indenizatória/com-

pensatória, e não constitui ganho 

habitual do empregado, razão pe-

la qual sobre ela não é possível a 

incidência de contribuição previ-

denciária”, concluiu o desembar-

gador. N 

Proc. n. 5008179-

36.2017.4.04.7001 

(Fonte: TRF 4) 

 

 

 
 

Aproveite e faça sua inscrição 

agora! 

Emissão em 03 boletos de 

R$400,00 ainda vale 

contato@norminha.net.br 
 

 
 

     O PRINCIPAL objetivo do ges-

tor ambiental é pensar como a re-

lação entre Homem e natureza po-

de ser harmônica  

     Para começo de conversa, esta 

graduação prega a relação harmô-

nica entre homem e natureza. 

Desta forma, este profissional vai 

pensar o uso de recursos ambi-

entais (água, madeira) de forma 

sustentável, sem a promoção da 

degradação e esgotamento de bi-

omas. 

     Suas funções vão, desde à im-

plementação de programas de re-

ciclagem e educação ambiental a-

té a análise, por meio de laudos, 

do impacto das atividades huma-

nas sobre o solo, água e ar. Há 

também a possibilidade de super-

visionar a exploração de recursos. 

     Para trabalhar na área, há dois 

caminhos: a graduação, com 4 a-

nos de duração, ou o curso téc-

nico de 2 anos. Com a crescente 

preocupação com o meio ambi-

ente, o número de vagas no mer-

cado foi ampliado. Você pode tra-

balhar em indústrias que tenham 

preocupação ambiental ou órgãos 

públicos. 

     Antes de detalharmos as prin-

cipais áreas de atuação, um aviso: 

o currículo deste curso contém 

matérias relacionadas a ciências 

da natureza e ciências humanas. 

Invariavelmente, você vai se depa- 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
http://guiadoestudante.abril.com.br/
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Senac Ribeirão Preto oferece 

curso inédito na área de games 

 

Com crescimento expressivo no Brasil, mercado de games exige 

profissionais qualificados na área 

 
 

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

 

 

 

 

gra geral também vale para elas e 

o exemplo clássico é o do super-

mercado. Assim, se o seu filho, 

dentro de um comportamento 

considerado normal, acidental-

mente quebrou algo, você não es-

tá obrigado a pagar. O mesmo não 

vale, porém, se ficar comprovada 

falta do dever de cuidado ou ne-

gligência dos pais em fiscalizar o 

comportamento dos filhos, sujei-

tando-se, nesses casos, à repara-

ção dos danos prevista no art. 932 

do Código Civil. 

     Art. 932 - São também respon-

sáveis pela reparação civil: 

     I - os pais, pelos filhos meno-

res que estiverem sob sua auto-

ridade e em sua companhia; 

     A mesma regra se aplica aos 

locais onde há expressa determi-

nação para que os clientes não to-

quem nas peças, o que geral-

mente ocorre em lojas de souvenir 

ou artigos de arte. Se o consu-

midor violar a regra e quebrar um 

item, deverá pagar. O mesmo vale 

para o seu filho. Como o local é 

sabidamente de produtos frágeis 

e, em tese, não destinado a crian-

ças, caso os pais resolvam levá-lo 

ao local, e não cuidem para que o 

seu filho não danifique ou quebre 

algo, deverão pagar pelos prejuí-

zos causados. 

     No entanto, se o lugar é sabi-

damente frequentado por crianças 

e o empresário deixa itens frágeis 

ao alcance delas, de forma deli-

berada, entendo não haver mais 

essa obrigação. Isso porque, 

mesmo sabendo dos riscos, o for-

necedor optou por deixar os pro-

dutos acessíveis a todos, segura-

mente, para potencializar as ven-

das. Diante disso, pergunto: é ra-

zoável atribuir aos pais a culpa 

pela quebra de um item pelo seu 

filho e exigir-lhes o pagamento do 

prejuízo? Sem dúvidas, não. 

N 
Tiago Arrais 

Advogado e Relações Públicas. 

Especialista em Direito do Consumidor 

 

 

Banco é condenado por 

discriminação religiosa 

colega de trabalho devido às suas 

convicções religiosas. A agressão 

verbal, de acordo com o MPT, a-

conteceu no local de trabalho, du-

rante uma atividade sindical em 

que a bancária ofendida defendia 

o interesse dos trabalhadores. O 

banco afastou a sindicalista por 

45 dias e, segundo o MPT, nada 

aconteceu com a bancária ofen-

sora. Ainda de acordo com o MP 

T, em outra oportunidade, a mes-

ma colega chamou a sindicalista 

de - macumbeira, vagabunda e 

sem-vergonha e tentou a agredir 

fisicamente, sendo impedida por 

outros colegas presentes. 

     O banco contestou afirmando 

tratar-se de um caso pessoal entre 

empregados e de um fato isolado 

em sua agência, afastando a hipó-

tese de que o acontecido repre-

sente uma prática constante em 

seus locais de trabalho. O HSBC 

rejeitou ainda a ênfase de cunho 

religioso conferida aos fatos pelo 

MPT. E sustentou que a bancária 

supostamente ofendida manteve a 

condição de liberada para o exer-

cício do mandato sindical. 
 

 
 

     Em seu voto, o desembargador 

Rogério Lucas Martins concluiu 

que houve violação da liberdade 

de crença religiosa que extrapolou 

os interesses e a dignidade indi-

vidual da trabalhadora. Ressaltou 

que a lesão capaz de ensejar o de-

ver de indenizar por dano moral 

coletivo não necessita atingir di-

retamente um número significati-

vo de pessoas, bastando ofender 

uma coletividade e atingir valores 

essenciais que devem fazer parte 

de um ambiente de trabalho sau-

dável, no qual compromissos mí-

nimos de respeito e deferência à 

dignidade do ser humano sejam 

infalivelmente observados. 

     Outro ponto ressaltado pelo 

desembargador foi que não se po-

de transigir a respeito da defesa 

da dignidade e da proteção da li-

berdade, honra e da intimidade 

daqueles que, como um conjunto 

de pessoas, negociam livremente 

sua força de trabalho em troca de 

retribuição e reconhecimento, di-

ante da repercussão dos direitos 

fundamentais nas relações priva-

das, seja no âmbito individual ou 

no plano coletivo. A decisão refor-

mou a sentença proferida na pri-

meira instância. N TRT-RJ 

      Norminha 

      DE ACORDO com a consulto-

ria NewZoo, uma das principais 

condutoras de pesquisas sobre a 

indústria dos games no mundo, o 

Brasil é o quarto maior consumi-

dor mundial no setor de games, 

ocupando o 13º lugar no ranking 

de faturamento. Isso porque, de 

acordo com uma pesquisa global 

de entretenimento e mídia da con-

sultoria PwC, em 2016, o gasto 

com jogos eletrônicos no país 

chegou a US$ 644 milhões. Em 

2021, a expectativa é de que atinja 

US$ 1,4 bilhão. 

     Cerca de 32% da população 

da América Latina joga algum jo-

go (em qualquer uma das plata-

formas disponíveis). Em 2008, 

havia no Brasil o registro de 43 

desenvolvedoras. Atualmente, 

são mais de 300 empresas ca-

dastradas, de acordo com os da-

dos da Associação Brasileira dos 

Desenvolvedores de Jogos Digi-

tais (Abragames). E a tendência é 

de que esse número cresça ainda 

mais. 

     “Os jogos digitais já fazem 

parte da cultura popular. Antes e-

ram considerados apenas uma 

forma de entretenimento para cri-

anças e adolescentes, porém esse 

cenário tem mudado rapidamente 

nos últimos anos, tanto do ponto 

de vista artístico quanto mercado-

lógico. Hoje, o segmento adquiriu 

maior abrangência e atraiu tam-

bém o público adulto”, afirma 

Paulo Castro, docente da área de 

tecnologia da informação do Se-

nac Ribeirão Preto (SP). 

     Na contramão do setor de ser-

viços, que sofre quedas consecu-

tivas, o setor de informática apre-

senta um crescimento expressivo 

no país. Para atender à demanda, 

o mercado exige profissionais 

que tenham experiência, qualifi-

cação e constante atualização em 

relação às novidades. Paulo ex-

plica que é fundamental os inte-

ressados buscarem capacitação 

constantemente, que permita vi-

vência nessa área, requisito fun-

damental para quem almeja uma  

carreira no segmento de games. 

     “O perfil de um funcionário de 

empresa de jogos varia de acordo 

com o tamanho da corporação. As 

pequenas são maioria no Brasil, e 

elas buscam profissionais que 

possam contribuir em diversas á-

reas do jogo, como design, pro-

gramação e áudio. Quanto mais 

abrangente for a atuação do pro-

fissional dentro de um projeto, 

maior será a sua importância”, 

destaca. Ele revela que as compa-

nhias maiores buscam por profis-

sionais altamente qualificados em 

áreas específicas. Porém, em am-

bos os casos, é importante ter 

uma boa noção geral de como se 

dá todo o processo de criação, 

uma vez que todos trabalham em 

um mesmo produto. 

     Nesse cenário, o Senac Ribei-

rão Preto oferece o curso de Téc-

nico em Programação de Jogos 

Digitais, que tem como objetivo 

hábilitar os alunos para o desen-

volvimento de jogos digitais para 

web e dispositivos móveis, de-

sempenhando funções relativas à 

produção de conteúdo, ao desen-

volvimento de games adaptáveis a 

diferentes plataformas e ao con-

trole de qualidade. 

     Visando à qualificação compa-

tível às exigências do mercado, as 

aulas são voltadas para a forma-

ção de um profissional multiface-

tado, com conhecimento no de-

senvolvimento de conteúdo para 

games (roteiros, textos, imagens, 

estruturas de códigos, sons e tri-

lhas sonoras) com base na utili-

zação de engenharia de software, 

além da identificação de oportu-

nidades de negócio para empre-

endimentos do setor. 

     As aulas iniciam em 5 de mar-

ço. Para conferir os pré-requisitos 

da formação e fazer as inscrições, 

basta acessar o Portal Senac 

www.sp.senac.br/ribeiraopreto. 

     Os interessados podem apro-

veitar a campanha do Senac São 

Paulo, que garante 30% de des-

conto em todos os cursos livres e 

técnicos presenciais. 

N 

 

Saiba quais são os seus direitos 

em caso de quebra acidental de 

produtos em uma loja 

     Norminha 

     UMA DÚVIDA recorrente dos 

consumidores diz respeito à obri-

gatoriedade de pagar por um pro-

duto quebrado ou danificado aci-

dentalmente em uma loja ou su-

permercado. Primeiramente, an-

tes de entrar nos aspectos técni-

co-jurídicos da situação, é neces-

sário ressaltar que, como muitos 

temas no direito, pode haver pe-

quenas divergências doutrinárias 

sobre o assunto e, a depender do 

caso concreto, a constatação des-

sa responsabilidade - de reparar 

ou não o dano - pode sofrer al-

terações. 

     Em primeira análise, eu diria 

categoricamente que, em regra, 

não há o dever de o consumidor 

pagar por um produto quebrado 

acidentalmente. Isso porque, con-

forme entendimento pacificado 

dos Tribunais de Justiça e ex-

pressa previsão no Código de De-

fesa do Consumidor (CDC), o ris-

co de acidentes nas lojas ou su-

permercados, o que inclui a que-

bra de um produto por manuseio 

do cliente, é inerente à própria e-

xistência da atividade empresarial 

do fornecedor, de modo que não 

é razoável que esse ônus seja 

transferido ao cliente. Ou será que 

o empresário também está dis-

posto a dividir com você os lucros 

ao final do mês? Certamente não. 

     Em que pese haver posição no 

sentido de que há Responsabili-

dade Civil do consumidor em re-

parar o dano ao fornecedor nes-

ses casos, conforme disposição 

do art. 927 do Código Civil, enten 
do que, por configurar-se relação 

de consumo, o CDC prevalece so- 

bre Código Civil e, portanto, deve 

ser afastada a incidência do refe-

rido artigo. 

     Dessa forma, toda vez que, por 

acidente, de forma involuntária, 

ou até mesmo por descuido, você 

derrubar algo em uma loja ou su-

permercado você não está obri-

gado a pagar. É importante men-

cionar que grandes redes de va-

rejo já embutem na composição 

de preço dos produtos um valor 

referente às perdas. Assim, toda 

vez que faz compras é como se 

você já tivesse pagando por um 

produto que vier a quebrar futu-

ramente. 

     Claro que essa premissa vale 

somente para grandes redes, de-

tentoras de enorme poderio eco-

nômico, sendo certo que a quebra 

de uma garrafa de vinho, nem das 

mais caras, será capaz de provo-

car um abalo no seu equilíbrio fi-

nanceiro. 

     O mesmo já não acontece com 

uma pequena adega do seu bairro 

ou uma lojinha modesta de arti-

gos de presente. Por isso, é im-

portante que, ao se deparar com 

situações como essa, você se uti-

lize do para bom senso decidir o 

que fazer: pagar ou não. Isso por-

que, a depender da situação, e do 

valor do item quebrado, o prejuí-

zo envolvido pode representar a 

falência da loja, razão pela qual 

reitero a necessidade de cautela e 

razoabilidade ao fazer valer seu 

direito de atribuição do risco do 

negócio ao lojista e o consequen-

te não pagamento do item. 

     Nesses casos, penso que a 

melhor saída é achar um deno-

minador comum, uma solução 

que equalize os interesses das 

duas partes, como, por exemplo, 

a divisão do prejuízo entre am-

bos, levando-se em consideração 

o preço de custo do produto que-

brado. 

    Algo que também merece aten-

ção diz respeito às crianças. A re- 

     Norminha 

     A 7ª TURMA do Tribunal Regi-

onal do Trabalho da 1ª Região (TR 

T-RJ) condenou o HSBC Bank 

Brasil a pagar R$ 100 mil de da-

nos morais coletivos – ao Fundo 

de Amparo ao Trabalhador por 

discriminação religiosa ocorrida 

em uma das suas agências na ci-

dade do Rio de Janeiro. A ação foi 

ajuizada pelo Ministério Público 

do Trabalho. O colegiado seguiu, 

por unanimidade, o voto do rela-

tor do acórdão, desembargador 

Rogério Lucas Martins, que con-

siderou comprovada a violação à 

liberdade de crença religiosa, inti-

midade e dignidade da pessoa hu-

mana, extrapolando os interesses 

individuais. 

     O MPT alegou que uma ban-

cária - que também era dirigente 

sindical – foi hostilizada por uma 

colega de trabalho devido às suas 

Quebrei sem querer. Tenho que pagar? 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/Programasdivulgaov04.pdf
http://www.topsegconsultoria.com.br/
http://www.sp.senac.br/ribeiraopreto
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     Norminha 

     O INSTITUTO Global Escola 

Profissional, de Lajeado, foi con-

denado em ação civil pública (AC 

P), ajuizada pelo Ministério Pú-

blico do Trabalho (MPT) em San-

ta Cruz do Sul, por cobrança in-

devida de serviço de agenciamen-

to de emprego. A irregularidade 

ocorria de forma indireta, median-

te exigência de treinamento pago. 

A empresa se recusou a firmar 

termo de ajuste de conduta (TAC), 

proposto pelo MPT. 

     A decisão obriga a empresa a 

abster-se de cobrar de trabalha-

dores, direta ou indiretamente, 

quaisquer valores pelos serviços 

de recrutamento, seleção, enca-

minhamento a entrevistas ou va-

gas de emprego e/ou cadastro de 

currículo, em todos os seus esta-

belecimentos, sob pena de multa  

Agência de emprego não pode cobrar taxas de 

trabalhadores 
 

de R$ 5 mil, por descumprimento, 

a cada constatação. O Instituto 

Global também deve expor cópia 

da sentença em todos os seus es-

tabelecimentos e no seu site, tam-

bém sob pena de multa. 

     A cobrança ao trabalhador pe- 

Senac Jaboticabal (SP) tem novas turmas do 

programa Aprendizagem 
 

Senac Presidente Prudente (SP) promove palestra sobre 

estratégias de marketing e branded content 

los serviços de busca de emprego 

fere o dispostos nos artigos 1º, 6º, 

7º, 170 e 193 da Constituição Fe-

deral, bem como o artigo 7º, inci-

so I, da Convenção 181 da Orga-

nização Internacional do Trabalho 

(OIT). N MPT Notícias 

 

 

Causídico foi condenado 

solidariamente com autora de 

ação em sentença da JT/SP. 

seu favor”. Assim, condenou-a 

por má-fé correspondente a 10% 

do valor da causa. 

     “A reclamante não pode se va-

ler do Poder Judiciário, usar seus 

meios e recursos para deduzir 

pretensão que sabia ser descabia 

e sair impune.” 

     Além disso, a julgadora tam-

bém arbitrou em 10% sobre o va-

lor da causa os honorários advo-

catícios à parte reclamada, apli-

cando a reforma trabalhista já que  

 

Vagas gratuitas abrangem áreas administrativas, supermercados 

e de vendas; inscrição dos aprendizes deve ser feita pelas 

empresas em que eles vão atuar 

     NORMINHA 

     No dia 12 de março, segunda-

feira, será realizado o 62º encon-

tro presencial do Fórum Aciden-

tes do Trabalho. O seminário in-

ternacional terá como tema “Ex-

periências de sucesso em Saúde 

e Segurança do Trabalho nos EU 

A e reflexões sobre o contexto 

brasileiro”. 

     O objetivo do seminário é 

contribuir para o aperfeiçoamento 

da mobilização de trabalhadores, 

profissionais da área, universida-

des, poder público, sindicatos e 

empresas para a prevenção de a-

cidentes e doenças ocupacionais, 

assim como para o fortalecimento 

social de iniciativas de proteção  

 

Patricia Weiss apresentará 

abordagens inovadoras de 

valores de marca e 

engajamento de público-alvo. 
 

     O curso forma especialistas 

para analisar o contexto de bran-

ding, de marketing e de comuni-

cação de uma empresa, identifi-

cando necessidades, valores e 

propósito da marca como ponto 

de partida para o desenvolvimento 

de um projeto de Branded Con-

tent.  

     Outras informações sobre o 

curso e as inscrições estão dispo-

níveis em 

www.sp.senac.br/posgraduacao N 

 

 

a sentença foi proferida após a vi-

gência da nova lei. 

     Condenação solidária 

     A juíza Tatiana Agda Arroyo 

responsabilizou solidariamente o 

causídico da autora pois consi-

derou que ele, “conhecedor dos 

fatos desde o momento em que 

auxiliou a autora”, colaborou com 

o ingresso da ação e da conse-

quente má-fé da autora, “ofere-

cendo conhecimento técnico para 

que perseguisse seus objetivos 

ilícitos”. 

     Por fim, a magistrada indeferiu 

o pedido de justiça gratuita. O ad-

vogado Luis Henrique Bogdan de 

Mendonça atuou em defesa da re-

clamada. N Fonte: Migalhas 

Processo: 1001172-

60.2017.5.02.0073 

da saúde dos trabalhadores. 

     O evento se dará em duas eta-

pas. Pela manhã, palestras de 

convidados dos EUA sobre expe-

riências de movimentos sociais, 

advocacia e da academia. À tarde 

haverá roda de debates com con-

vidados que discutirão o tema, 

comentarão experiências brasilei-

ras e farão sugestões de encami-

nhamentos. 

     O seminário terá início às 8h30 

e se estenderá até às 17h00 na Av. 

Dr. Arnaldo, 715 – Cerqueira Cé-

sar, São Paulo (ao lado do Metrô  

 

     Norminha 

     PARA possibilitar a primeira 

formação profissional e oferecer 

ao aluno a oportunidade de in-

gressar no mundo do trabalho e 

conquistar seu espaço, o Senac 

Jaboticabal abre inscrições para 

novas turmas do programa A-

prendizagem. Voltadas para jo-

vens entre 14 e 24 anos, as aulas 

iniciam em 6 de março e são para 

os cursos Serviços Administra-

tivos, Serviços de Supermercados 

e Serviços de Vendas. 

     Os cursos têm duração de 17 

meses, são gratuitos e a inscrição 

do aluno é feita pela empresa em 

que ele atuará como aprendiz em 

paralelo às aulas. O programa é 

uma formação profissional inicial 

vinculada à Lei da Aprendizagem, 

nº 10.097/2000. Para que cons-

truam competências necessárias 

para a atuação em diversas áreas, 

a carga horária do programa é de 

1.560 horas. O papel do Senac é 

oferecer a parte teórica (480 ho-

ras), gratuita tanto para o aluno 

quanto para a empresa do seg-

mento de comércio de bens, ser-

viços e turismo, que matricula seu 

aprendiz e promove a parte prá-

tica. As outras 1.080 horas serão 

cumpridas com o trabalho nas 

companhias contratantes dos a-

prendizes. 

     Durante o curso, os estudantes 

ainda participam de um Projeto 

Integrador, um estímulo para que 

eles encontrem soluções para si-

tuações-problemas, o que propi-

cia um aprendizado amplo e sig-

nificativo. O projeto permeia todo 

o programa e se desdobra em tor-

no de um tema definido em con-

junto com a turma. Os jovens são 

estimulados à pesquisa, análise 

crítica, reflexão e investigação, a 

fim de promover o desenvolvi-

mento das competências previs-

tas no plano de aula. 

     “O programa também envolve 

o contato com tutores, pais e res-

ponsáveis pelos alunos. São en-

contros que objetivam estreitar o 

relacionamento, buscar a partici-

pação na formação do aprendiz e 

orientar sobre o funcionamento 

do programa”, explica Elaine Sol-

di, coordenadora da área de de-

senvolvimento social do Senac 

Jáboticabal. Outro ponto de aten-

ção, segundo ela, é que cabe ao 

tutor – denominação referente ao 

empregado monitor da empresa – 

a responsabilidade pela coorde-

nação dos exercícios práticos e 

pelo acompanhamento das ativi-

dades no estabelecimento para 

garantir a capacitação integral do 

aprendiz. 

Programa que dá resultado! 

     Matheus Guieiro, 18 anos, é e-

xemplo de crescimento profissio-

nal após a participação no pro-

grama Aprendizagem do Senac. 

Ao final do curso, em 2015, foi e-

fetivado pelo Grupo Stefani Ribei-

rão Diesel, empresa que o con-

tratou no projeto. Agora, o jovem 

celebra a carreira. 

     “Durante as aulas, somos ins-

tigados a ser protagonistas das a-

ções e atividades propostas. Tive 

a sorte de entrar em uma empresa 

que estimula seus funcionários 

nessa mesma direção. Por isso, 

consegui colocar em prática tudo 

 

 

 

 

o que aprendi na teoria e vi meu 

desenvolvimento se multiplicar”, 

diz Matheus, que hoje é auxiliar 

de escritório. “É uma oportunida-

de e tanto para a solidificação e 

expansão da minha carreira”. 

     Segundo Bruno José Fagun-

des, assistente de departamento 

pessoal do Grupo Stefani Ribeirão 

Diesel, o programa Aprendizagem 

permite aos empresários conhe-

cerem novos talentos do mundo 

do trabalho. “Isso é muito impor-

tante para a empresa e também 

para o jovem, que tem a oportu-

nidade de conhecer vários depar-

tamentos, ampliar conhecimento 

e formar-se como cidadão”. O 

profissional também pontua que 

“com esforço, dedicação e o de-

sempenho de um bom trabalho, o 

aprendiz poderá ser aproveitado e 

efetivado na companhia, desen-

volvendo uma bela trajetória pro-

fissional conosco, como é o caso 

do Matheus”.  

     As aulas do programa Apren-

dizagem no Senac Jaboticabal 

têm início em 6 de março e, antes 

de efetuar a inscrição, é neces-

sário conferir os pré-requisitos de 

cada curso pelo Portal Senac 

(www.sp.senac.br/jaboticabal) ou 

buscar informações pessoalmen-

te na unidade. 

N 

     Norminha 

     VISANDO exibir e colocar em 

prática as atuais tendências e es-

tratégias de marketing, o Senac 

Presidente Prudente promove, no 

dia 27 de fevereiro, a palestra 

Branded Content – poderosa es-

tratégia de marketing, com a con-

sultora Patricia Weiss. O encon-

tro será no auditório da unidade, 

às 20 horas. 

     A palestrante esclarecerá co-

mo as marcas podem se benefi-

ciar oferecendo conteúdos rele-

vantes e interessantes sem que 

isso necessariamente reverta em 

vendas diretas.  

     Os participantes também po-

derão conhecer abordagens ino-

vadoras para comunicar valores 

de marca e engajar o público-al-

vo, ressignificando conceitos co-

mo resposta às inovações tecno-

lógicas e às mudanças nos com-

portamentos de consumo. 

 

     Patricia Weiss é Consultora 

estratégica de branded content, 

produtora executiva da Asas.br. 

com e chairman da Branded Con-

tent Marketing Association South 

America. Atuou como diretora do 

estúdio de Branded Contet da Edi-

tora Abril e em renomadas agên-

cias de publicidade, como Leo 

Burnett, M&C Saatchi, Ogilvy, A-

frica, DM9DDB e McCann. Foi ju-

rada no Cannes Lions, no London 

Festival Awards e em outras pre-

miações. 

     As inscrições custam R$ 50 e 

podem ser realizadas pelo Portal 

Senac: 

www.sp.senac.br/presidenteprudente 

     Pós-graduação 

     Para os interessados no tema, 

o Senac Presidente Prudente está 

com inscrições abertas para o 

curso de pós-graduação Planeja- 
mento Estratégico e Concepção 

de Branded Content. 

     Norminha 

     A JUÍZA do Trabalho substitu-

ta Tatiana Agda Arroyo, da 1ª vara 

de SP, condenou um advogado 

ao pagamento solidário com a re-

clamante de litigância de má-fé e 

honorários advocatícios para re-

clamada, aplicando a reforma tra-

balhista à sentença proferida. 

     A magistrada negou os pedi-

dos da inicial da trabalhadora, 

que versavam sobre extinção for-

çada do contrato de trabalho, ho-

ras extras, desvio de função e pa-

gamento de salário por fora, entre 

outros. 

     Ao negar a pretensão, a ma-

gistrada concluiu que “a recla-

mante realiza diversos pedidos 

absurdos, sem qualquer respaldo 

documental  nem  prova  oral  em 

 

Justiça condenou a empresa por essa irregularidade após ação 

ajuizada pelo MPT em Santa Cruz do Sul 

Advogado é condenado em má-fé e honorários por 

ajudar autora com “pedidos absurdos” 

 

6º Encontro presencial 
 

Clínicas – linha verde). 

     Inscrições livres e gratuitas no 

LINK (vagas limitadas). Os certifi-

cados serão enviados por email 

aos inscritos pela página da FSP. 

     Para mais informações, inclu-

indo programação e convidados 

do evento, CLIQUE AQUI. 

N 

Seminário internacional “Experiências de sucesso 

em Saúde e Segurança do Trabalho nos EUA e 

reflexões sobre o contexto brasileiro” 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/2662de15-073f-4c1c-bdee-1c6bf4aa71b3
http://www.sp.senac.br/posgraduacao
http://www.equipeni.com.br/
http://www.sp.senac.br/jaboticabal
http://www.sp.senac.br/presidenteprudente
http://www.fsp.usp.br/crintform/phpmyadmin/eventos/form/form1.php?vIdEv=367
http://143.107.174.70/site/wp-content/uploads/2018/02/ep_62-forum_folder3.pdf
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Figura 1:  Estudo do Posto de Trabalho 

 
Fonte: SANTOS e FIALHO (1997).  

Crescimento da área de TI 

deve avançar quase 6% no 

Brasil em 2018 

 

Senac Araçatuba oferece cursos na área e as principais 

certificações do mercado 

Laboratório de Informática Senac Araçatuba (Foto) 

 

Homem ‘ostenta’ no Facebook e tem 

negada gratuidade judiciária 
Imagem ilustrativa da Internet/JOE 

 

“Erro dos espertos é achar que podem fazer todos de otários", escreveu 

homem; juiz de cidade gaúcha encontrou fotos com objetos caros em 

pontos turísticos 

elementos que levaram à convic-

ção de que a alegada pobreza e o 

comportamento social eram bem 

diferentes, era um perfil público, 

não era restrito para amigos”, ex-

plicou Preis. 

     O juiz disse à reportagem que 

existe jurisprudência de outros 

casos que consideram as redes 

sociais como “meios idôneos pa-

ra aferir a conduta social”. Além 

disso, o homem alegava no pedi-

do que estava desempregado, 

mas dois dias antes publicou uma 

foto de trabalho. 

     Em outra postagem, o homem 

escreveu que “o maior erro dos 

espertos é achar que podem fazer 

todos de otários”. Segundo a aná-

lise do juiz, o dito “soa muito a-

propriado para si próprio.” 

     Quer ser aprovado no exame 

da OAB? Conheça a melhor e mais 

eficiente metodologia que vai di-

recioná-lo à sua aprovação. Aqui 

suas chances de aprovação são 

calculadas estatisticamente e você 

tem a oportunidade de acompa-

nhar 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: Veja 

 

 

 

NOTA: Esse artigo é de autoria da 

Enfermeira do Trabalho e Ergono-

mista Patrícia Frigeri Salles Mel-

chiors* e será dividido em três e-

dições, sempre na página 05/11. 

Na sequência teremos o prazer de 

tê-la em outras edições para nos 

trazer boas informações sobre er-

gonomia”. 

     Norminha 

     A FINALIDADE principal da in-

tervenção ergonômica é a trans-

formação do trabalho e esta, se-

gundo Guérin et. al. (2001), visa a 

contribuir para: (i) a concepção de 

situações de trabalho que não 

comprometam a saúde dos traba-

lhadores nas quais os mesmos 

possam exercer suas competên-

cias tanto num plano individual 

quanto coletivo e encontrar possi-

bilidades de valorização de suas 

capacidades e (ii) alcançar os ob-

jetivos econômicos determinados 

pela empresa, considerando os 

investimentos realizados e futu-

ros. 

     Para analisar as situações re-

ais de trabalho, a Ergonomia se 

mune de várias técnicas que ainda 

que se revelem distintas entre e-

las, sempre exibem um ponto 

convergente, que é a necessidade 

de observar o trabalho efetiva-

mente realizado, apreciar e ajustar 

com o que o trabalhador tem a di-

zer de seu trabalho.  

     O estudo ergonômico de um 

posto de trabalho exige, por parte 

de quem o realiza, conhecimentos 

sobre o comportamento do ser 

humano em atividade de traba-

lho. Além disso, é fundamental 

uma discussão dos objetivos do 

estudo com o conjunto das pes-

soas envolvidas e, particularmen-

te, a aceitação das pessoas que o-

cupam o posto a ser analisado.  

Finalmente, deve-se esclarecer as 

responsabilidades em termos de 

implementação das possíveis re-

comendações ergonômicas suge-

ridas (WISNER, 1996). 

     De acordo com a escola fran-

cesa, a Análise Ergonômica do 

Trabalho (AET) busca, analisar as 

estratégias usadas pelo trabalha-

dor para administrar a distância 

entre o prescrito (predetermina-

do) e o real (efetivamente reali-

zado), ou seja, o que se faz para 

dar conta do prescrito, mediante 

as condições de trabalho disponí-

veis. E é nesta discrepância em 

que se encontra a fonte essencial 

das  disfunções dos  sistemas  de   

A análise ergonômica do trabalho exigida na NR 17: 

Em que consiste e quem está 

apto a realizá-la 

produção. 

     A AET é a metodologia exigida 

na Norma Regulamentadora 17, 

da Portaria 3.214/78 do Ministé-

rio do Trabalho, para avaliar a a-

daptação das condições de traba-

lho às características psicofisio-

lógicas dos trabalhadores, deven-

do a mesma abordar, no mínimo, 

as condições de trabalho, confor-

me estabelecido nesta norma:  (i) 

Levantamento, transporte e des-

carga individual de materiais; (ii) 

Mobiliário dos postos de traba-

lho; (iii) Equipamentos dos pos-

tos de trabalho; (iv) Condições 

ambientais de trabalho e a (v) Or-

ganização do trabalho. 

     Esta metodologia contempla 

duas etapas: a análise e a síntese 

(Figura 1). Na análise estão con-

templadas as fases da análise da 

demanda, análise da tarefa (traba-

lho prescrito) e análise das ativi-

dades (trabalho real). Elas devem 

ser desenvolvidas, cronológica-

mente, na medida do possível, re-

sultando numa fase de diagnós-

tico, que permitirá a elaboração 

das recomendações ergonômi-

cas, com posterior validação da 

intervenção e eficiência de tais re-

comendações. 

     Esta abordagem retorna sem-

pre à origem do problema coloca-

do quando da análise da deman-

da, e permite a cada nível da aná-

lise, recolher os dados e formular 

as hipóteses para aprofundar o 

conhecimento da situação de tra-

balho. Dessa forma, cada fase le-

va à posterior e complementa a 

anterior. N 

 

*Patricia Frigeri Salles Melchiors 

Enfermeira do Trabalho e Ergonomista 

Mestre em Engenharia de Produção 

(Área de Concentração: Ergonomia) 

Atua na PMV/SEMUS/GVS/Coord. 

Vigilância em Saúde do Trabalhador 

Membro do Grupo de Trabalho em 

Enfermagem do Trabalho, COREN-ES 

Representante da Associação Nacional 

de Enfermagem do Trabalho (ANENT-ES) 

Contato:  e-mail:  

patriciamelchiors.epidemio@gmail.com 

Parte 2 – Próxima edição 

     NORMINHA 

     Área em constante ascensão, a 

tecnologia da informação vem ga-

nhando cada vez mais espaço no 

mundo. Segundo estudo anual da 

IDC (International Data Corpora-

tion), o setor de TI no Brasil terá 

uma retomada de crescimento já 

no primeiro semestre deste ano e 

a expectativa é que avançará 5,8% 

em 2018. 
 

 
 

     O cenário favorável pode ser 

uma boa oportunidade para bus-

car qualificação profissional para 

ingressar no setor. No universo 

da TI, dominar algumas ferramen-

tas tecnológicas faz diferença na 

hora de encontrar uma vaga de 

trabalho e, por isso, uma opção é 

buscar uma certificação. 

     A certificação é a prova de que 

o profissional da área de TI é um 

profundo conhecedor de determi-

nada ferramenta tecnológica e o 

Senac Araçatuba oferece esse di-

ferencial. Para o primeiro semes-

tre, a unidade está com inscrições 

abertas para três certificações: 

CCNA CISCO Módulo I – Intro-

duction to Networks, Linux LPI 

Nível 2 - LPIC2 e Dba Oracle 12c 

- Módulo I. 

     Certificações no Senac 

     Entre as principais certifica-

ções oferecidas estão as da Mi-

crosoft, CISCO, Furukawa, Linux 

LPI, Symantec, EXIN, PMI e Ora-

cle. 

     A instituição apresenta recur-

sos tecnológicos, equipamentos e 

simuladores de ponta em suas u-

nidades, além de manter parce-ria 

com a VUE e Prometric, as princi-

pais certificadoras do mundo. 

     Norminha 

     UM HOMEM que pedia assis-

tência gratuita à Justiça teve o pe-

dido negado porque postava fotos 

“ostentando” em pontos turísticos 

com objetos caros e frases exal-

tando sua “boa fase”. Por causa da 

ostentação, o juiz Marco Antônio 

Preis, da comarca de Cerro Largo, 

cidade de 14.000 habitantes, no 

noroeste do Rio Grande do Sul, 

indeferiu a solicitação para que 

um advogado pago pelo estado 

defendesse o homem em outro 

processo, de pensão alimentícia 

ao filho. 

     O homem postava fotos na ser-

ra gaúcha e no litoral frequen-

tando bares usando relógios, ócu-

los e celulares caros. Em uma 

postagem, o homem chegou a es-

crever “não é que a boa fase che-

gou e é nela que eu vou conti-

nuar”. 

     “É um entendimento meu de 

fazer um crivo bem rigoroso na 

questão da gratuidade porque é 

um direito fundamental muito im-

portante, mas não pode ser bana-

lizado. Para usufruir esse direito é 

preciso comprovação de pobreza. 

Os documentos nos autos não po-

dem discrepar do que a pessoa a-

presenta na sociedade. Entrei no 

Facebook, como faço com outros 

processos também. Foram vários  

     Além disso, possui o maior 

centro de treinamento autorizado 

Autodesk do Brasil, conta com 

mais de 10 mil estações de tra-

balho distribuídas em laborató-

rios de software, hardware, com-

putação gráfica, MAC, Furukawa, 

CISCO e Panduit. Sem contar o 

amplo acervo na área de informa-

tica, com mais de 5 mil livros de 

tecnologia, além de revistas e 

diversos materiais de consulta. 
 

 
 

     Vale destacar que, em 2015, o 

Senac ganhou um prêmio da Fu-

rukawa na categoria de Centro de 

Treinamento de Maior Cresci-

mento, referente à quantidade de 

alunos que certificou no ano an-

terior. 

     No Senac Araçatuba, o aluno 

pode fazer cursos preparatórios 

para as certificações. A unidade 

também oferece opções de cur-

sos livres (de curta duração) e 

técnicos, presenciais, além de ser 

polo de educação a distância para 

graduação e pós-graduação, em 

diversas áreas, inclusive tecnolo-

gia da informação. 

     Os interessados podem obter 

mais informações e se inscrever 

pelo www.sp.senac.br/aracatuba 

ou diretamente na instituição, na 

Avenida João Arruda Brasil, 500  
 

SERVIÇO: 

Linux LPI Nível 2 - LPIC2 

24/2/2018 a 28/7/2018 

Aos sábados, 13h30 às 17h30 

Dba Oracle 12c - Módulo I 

14/5/2018 a 27/6/2018 

Segunda e quarta-feira, das 19 

horas às 22h30 

AutoCAD 2018 - professional 

8/5/2018 a 30/8/2018 

Terça/quinta-feira, 19 às 22h30 

AutoCAD 2018 básico - projetos 

em 2D 

12/5/2018 a 28/7/2018 

Sábados, das 8 às 12 horas 

Photoshop CC - técnicas 

avançadas 

24/4/2018 a 24/5/2018 

Terça/quinta-feira, 13h30 às 

17h30 N 
 

http://www.norminha.net.br/
mailto:patriciamelchiors.epidemio@gmail.com
http://www.topsegconsultoria.com.br/
http://www.sp.senac.br/aracatuba
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Eventos a serem realizados: 
 

E01 – In_Foco Fotografias 

E02 – NR-10 

E03 – Empreendedorismo Jovem 

E04 – ISO 9001 Versão 2015 In-

terpretação, Aplicação, Auditoria 

e Planos de Ação 

E05 – NR-12 

 

 

Escolha o seu evento, clique 

sobre o link, tenha todas as 

informações e faça sua inscrição! 

 

 

Protesto em 2014 em São Paulo contra assédio sexual. 

considerado um ato discriminató-

rio, especialmente devido ao 

componente de gênero. Nessas 

situações, é aplicada a Lei n.º 9. 

029/95, que prevê reintegração no 

trabalho ou recebimento do dobro 

do valor de remuneração no perí-

odo de afastamento. 

 

 

Assédio sexual no trabalho pode 

levar até a prisão, dependendo 

do caso. 

     7. Como o empregador previ-

ne o assédio na empresa? 

     O empregador é responsável 

pela prática do assédio sexual no 

trabalho, ainda que ele não seja o 

agressor, alerta o MPT. 

     Para evitar esse tipo de viola-

ção, a cartilha recomenda: 

     1. Criar canais de comunica-

ção eficazes e com regras claras 

de funcionamento, apuração e 

sanção de atos de assédio, que 

garantam o sigilo da identidade 

do denunciante; 

     2. Inserir o assunto em treina-

mentos, palestras e cursos em ge-

ral; 

     3. Incluir o tema na semana in-

terna de prevenção de acidentes 

de trabalho; 

     4. Capacitar os integrantes do 

serviço médico, dos recursos e 

humanos e em cargos de chefia; 

     5. Estabelecer regras de con-

duta a respeito do assédio sexual 

nas normas internas da empresa, 

prevendo inclusive as punições; 

     6. Negociar com os sindicatos 

da categoria cláusulas sociais em 

acordos coletivos de trabalho, pa-

ra prevenir o assédio sexual. 

     8. Como o assediador pode 

ser punido? 

     No âmbito administrativo, al-

gumas das sanções possíveis pa-

ra o agressor são mudar o setor 

ou função do agressor, alterar a 

jornada de trabalho e até mesmo 

dispensa por justa causa. 

     O assediador também poderá 

ser réu em ação civil pública pro-

posta pelo Ministério Público do 

Trabalho ou por uma entidade 

sindical. 

     Há ainda as punições civis e 

penais citadas, como detenção de 

até dois anos nos casos em que 

há chantagem. N HuffPost 

Você também encontra a Cartilha nos 

arquivos de Norminha. 

 

Como denunciar assédio sexual no trabalho em 8 passos com esta cartilha 

“O silêncio da vítima não pode ser considerado como aceitação da conduta sexual", alerta Ministério Público do Trabalho. 

Inscrições para 2ª edição do FestA! 

– Festival de Aprender começam 

nesta quinta, dia 22 

 

No Sesc São José do Rio Preto (SP), evento será nos dias 3 e 4 de 

março, com oficinas, vivências e ateliês para pintar, bordar, desenhar, 

modelar, programar, entre outras opções, todas grátis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     NORMINHA 

     De 2 a 4 de março, acontece a 

segunda edição do FestA! – Fes-

tival de Aprender, com mais de 

500 atividades gratuitas para pú-

blicos de todas as idades nas 39 

unidades do Sesc em São Paulo. 

Uma ótima oportunidade para ini-

ciar uma atividade ou hobby, ou 

mesmo se aperfeiçoar em técni-

cas artísticas, tecnológicas ou ar-

tesanais. São oficinas, ateliês pa-

ra a família, palestras, encontros, 

bate-papos, feiras, vivências e de-

monstrações artísticas. 

     No Sesc Rio Preto (SP), a pro-

gramação será nos dias 3 e 4 de 

março, sábado e domingo, e en-

volverá 11 atividades, entre ofici-

nas, ateliês e vivências. Será um 

final de semana inteiro para pin-

tar, bordar, desenhar, programar, 

modelar, entre outras opções, tu-

do sob a orientação de artistas e 

educadores de destaque. 

     Para algumas atividades, as 

inscrições são antecipadas e co-

meçam a partir desta quinta, dia 

22 de fevereiro, no 

sescsp.org.br/festa. Outras são 

com retirada de senhas no dia e 

local da atividade, com 30 minu-

tos de antecedência, ou com livre 

acesso. Ao todo, serão mais de 

1200 horas de programação si-

multânea. 

     Entre as atividades do FestA! 

2018 que serão realizadas no 

Sesc Rio Preto, está a vivência 

“Arte Botânica”, com a ilustradora 

Cássia Franco e a florista Noemi 

Marques. Elas unem as técnicas 

de jardinagem e ilustração botâ- 
nica para ensinar a confeccionar 

um kokedama, arranjo japonês 

feito com musgo. Os participantes 

também irão desenhar a espécie 

de planta escolhida com lápis, 

grafite ou aquarela. 

     Já o artista plástico paulistano 

Paulo van Poser irá conduzir a ati-

vidade “Caminhada Artística In-

terdisciplinar”. Os participantes 

farão um exercício de observação 

e de contemplação estética, ob-

servando o percurso e regis-

trando-o com técnicas artísticas 

como o desenho, a fotografia e a 

narrativa. 

     Para quem é mais radical, a o-

ficina “Velocímetro para Carrinho 

de Rolemã ou Skate” vai ensinar a 

construir um dispositivo que per-

mite saber, em tempo real, a velo-

cidade que se atinge ao andar 

com esses brinquedos pelas ruas 

e parques. Os dispositivos utili-

zam controladores modelo Ras-

pberry Pi 3, tela de lcd e conexão 

wireless com internet. Sob orien-

tação de Fernando Augusto Mas-

quio, a oficina também vai abor-

dar conceitos de programação de 

computadores, banco de dados, 

gambiarra, cultura maker, estética 

hacker e impressão 3D. 

     Adultos e crianças vão poder 

construir suas próprias fantasias 

no ateliê “Asa de Borboleta, Rabo 

de Dinossauro - Confecção de 

Fantasia”. A partir de retalhos de 

tecidos, Ana Botello ensina dife-

rentes técnicas como costura, co-

lagem e pintura. 

     A programação completa das 

atividades pode ser conferida em: 

sescsp.org.br/festa. N 

vas, como bilhetes, e-mails, men-

sagens em redes sociais e pre-

sentes. 

     A cartilha lembra que gravação 

de conversas ou imagens por um 

dos envolvidos no ato são admi-

tidas como provas, ainda que te-

nham sido registradas sem conhe 
cimento do agressor. 
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Cartilha recomenda evitar ficar 

sozinha com assediador. 

     6. Onde fazer a denúncia? 

     A denúncia de assédio sexual 

no trabalho pode ser feita em es-

paços de confiança da empresa, 

como ouvidorias e urnas de su-

gestão; em relatos a superiores; 

em sindicatos e associações, nas 

gerências do Ministério do Traba-

lho e no Ministério Público do 

Trabalho da sua localidade. 

     A formalização da denúncia no 

MPT também pode ser feita pelo 

site. É preciso clicar na Procura-

doria Regional do seu estado e re-

latar os fatos. 

     Também é possível registrar a 

violação em delegacias especiali-

zadas no atendimento à mulher, 

caso a vítima seja mulher, ou 

mesmo em uma delegacia co-

mum. 

     A vítima pode ainda buscar as-

sistência jurídica para ajuizar uma 

ação na Justiça do Trabalho. Nes-

se tipo de processo, é possível 

buscar alterações do contrato tra-

balhista, como mudança do local 

ou horário de trabalho, rescisão 

indireta e indenização por danos 

morais. 

     Para haver indenização por da-

nos materiais, é preciso provar 

gasto específico decorrente do as-

sédio, como compra de remédios 

por adoecimento físico ou mental 

devido à violação, prejuízo em 

promoção ou salário e perda de 

função por não ceder à chantagem 

sexual. 

     Se houver danos à saúde men-

tal e física do trabalhador, a lesão 

poderá ser considerada doença o-

cupacional. A vítima tem direito 

então a dreitos como recebimento 

de auxílio previdenciário, adapta-

ção de função ou horário e esta-

bilidade no emprego após o fim 

do benefício previdenciário. 

     Há casos ainda em que o as-

sédio sexual no trabalho pode ser 

     Norminha 

     A SUBNOTIFICAÇÃO é um 

dos principais problemas do as-

sédio sexual no trabalho. Sem 

uma dimensão precisa das viola-

ções no Brasil, mas com o objeti-

vo de combatê-las, essa cartilha 

do Ministério Público do Traba-

lho (MPT) traz o um passo a pas-

so do que fazer nessa situação. 

     Um dos pontos fundamentais 

é a proteção da vítima, que muitas 

vezes está em uma situação em 

que sente que irá ser prejudicada 

na carreira, se denunciar a viola-

ção. 

“O silêncio da vítima não 

pode ser considerado como 

aceitação da conduta 

sexual nem desconfigura o 

assédio sexual no 

trabalho.” 

     A cartilha explica quando o as-

sédio sexual no trabalho é consi-

derado crime, como evitá-lo e co-

mo denunciá-lo. O documento na 

íntegra pode ser conferido AQUI. 

     Cabe ao MPT promover a ação 

civil pública no âmbito da Justiça 

do Trabalho para defesa de inte-

resses coletivos de trabalhadores. 

O órgão também é responsável 

por instaurar inquéritos civis e 

outros procedimentos adminis-

trativos. 

     1. O que é assédio sexual no 

trabalho? 

     Assédio sexual no ambiente de 

trabalho é a conduta de natureza 

sexual imposta a pessoas contra 

sua vontade, de modo a violar a 

liberdade sexual e causar cons-

trangimento. Nesse relação, não 

há consentimento consciente da 

vítima. 

     Não é necessário contato físi-

co para ser caracterizada uma vio-

lação. Ela pode acontecer por me-

io de palavras ou gestos, por e-

xemplo. É o caso de imagens en-

viadas por e-mails, comentários 

em redes sociais ou presentes. 

     Há dois tipos de assédio no 

trabalho. O por chantagem é 

quando há exigência de uma con-

duta sexual em troca benefícios 

ou para evitar prejuízos na carrei-

ra. 

     Já o assédio por intimidação é 

aquele com provocações sexuais 

inoportunas no ambiente de tra-

balho, de modo a prejudicar o de-

sempenho do funcionário e pro-

vocar intimidação ou humilhação. 

     Confundido alguma vezes com 

o assédio moral, ele é caracteri-

zado pela "insistência, imperti-

nência, hostilidade praticada indi-

vidualmente ou em grupo, mani-

festando relações de poder ou de 

força não necessariamente de hie-

rarquia", de acordo com a carti-

lha. 

     2. Assédio sexual é crime? 

     O assédio sexual por chanta-

gem é considerado crime. Desde 

2001, o art. 216-A do Código Pe-

nal prevê de um a dois anos de 

prisão para quem "constranger 

alguém com o intuito de obter 

vantagem ou favorecimento sexu-

al, prevalecendo-se o agente da 

sua  condição se  superior hierár- 

quico ou ascendência inerentes 

ao exercício, emprego, cargo ou 

função". 

     Na esfera trabalhista, contudo, 

ainda não há lei específica pre-

vendo sanção ao assédio sexual 

quando não há chantagem e re-

lação hierárquica, ou seja, entre 

colegas. Isso não significa que a 

conduta não possa ser punida. A 

prática pode ser individual ou 

coletiva, da mesma forma a vítima 

pode ser uma ou muitas. 

     De acordo com o MPT, a Lei 

n° 8.112/1990, que regulamenta 

o serviço público, por exemplo, 

permite que o assédio se enqua-

dre como violação de boa condu-

ta, urbanidade e moralidade ad-

ministrativa. O servidor pode ser 

punido até mesmo à perda da 

função pública do agente. 

     Na esfera estadual, alguns es-

tados também possuem legisla-

ção específica sobre assédio se-

xual no serviço público. Tanto a 

União, quanto os estados ou mu-

nicípios podem ser responsabili-

zado civilmente por danos mate-

riais e morais sofridos pela víti-

ma. 
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Assédio sexual no trabalho pode 

levar a problemas de saúde 

mentais e físicos. 

     3. Precisa acontecer dentro do 

trabalho? 

     Para ser considerado assédio 

sexual no trabalho, a violação não 

precisa acontecer exatamente no 

ambiente de trabalho, mas preci-

sa estar vinculada à relação traba-

lhista. 

    É possível que aconteça, por e-

xemplo, nos intervalos, locais de 

repouso e alimentação, antes do 

início do turno ou após o término, 

durante caronas ou transporte en-

tre trabalho e residência. 

     Além de chefes ou colegas, 

também é considerado assédio 

quando a violação parte de cliente 

do estabelecimento ou prestado-

res de serviço. 

     4. É assédio se acontecer uma 

única vez? 

     A regra geral é que o assédio 

é caracterizado pela conduta in-

sistente do assediador. O MPT 

ressalta, contudo, que é possível 

que um caso concreto seja consi-

derado uma violação, mesmo em 

um momento isolado. 

     5. O que fazer para evitar com 

o assédio 

     Para evitar que o assédio se-

xual no trabalho ocorra, a cartilha 

recomenda que a pessoa diga 

"não" claramente ao assediador, 

evite ficar sozinha no mesmo lo-

cal que o abusador e anote com 

detalhes as abordagens, incluin-

do dia, hora, local, setor e nome 

do agressor, além de colegas que 

testemunharam o fato. 

     Outra recomendação é procu-

rar a ajuda de colegas e reunir pro 

1 Congresso VN de Conhecimentos 
Em Março no Araçatuba Plaza Hotel 

http://www.norminha.net.br/
https://www.sympla.com.br/e01---in-foco---fotografias----i-congresso-vn-de-conhecimentos__245866
https://www.sympla.com.br/e02---nr-10---seguranca-em-servicos-com-instalacoes-eletricas---i-congresso-vn-de-conhecimentos__245867
https://www.sympla.com.br/e03---empreend-jovem-projej-eletr---i-congresso-vn__245868
https://www.sympla.com.br/e04---iso-9001-versao-2015---interpretacao-aplicacao-auditoria-e-planos-de-acao---i-congresso-vn__245870
https://www.sympla.com.br/e04---iso-9001-versao-2015---interpretacao-aplicacao-auditoria-e-planos-de-acao---i-congresso-vn__245870
https://www.sympla.com.br/e04---iso-9001-versao-2015---interpretacao-aplicacao-auditoria-e-planos-de-acao---i-congresso-vn__245870
https://www.sympla.com.br/e05---nr-12---seguranca-em-maquinas-e-equipamentos---i-congresso-vn-de-conhecimentos__245871
http://www.huffpostbrasil.com/2018/02/13/como-denunciar-assedio-sexual-no-trabalho-em-8-passos-com-esta-cartilha_a_23360383/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/Cartilha_AssdioSexual.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/Cartilha_AssdioSexual.pdf
https://www.sescsp.org.br/programacao/146002_FESTA+2018#/content=cursos
https://www.sescsp.org.br/programacao/146002_FESTA+2018#/content=cursos
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/921e0b9f-c30c-473c-bf3b-0497ac571292/Cartilha_Ass%C3%A9dio+Sexual.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_395C1BO0K89D40AM2L613R2000-921e0b9f-c30c-473c-bf3b-0497ac571292-lPgJK7P
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Sete práticas que o Código de 

Defesa do Consumidor proíbe 

Algumas das práticas que o CDC proíbe. 

 

     Norminha 

     AS DIFERENÇAS culturais têm 

impactos em vários pontos de 

nossas vidas, seja no modo como 

nos comportamos, como vemos a 

vida de outras pessoas, ou mes-

mo no modo como as leis são di-

tadas. Querendo ou não, os legis-

ladores são brasileiros como nós, 

habitantes do mesmo país, e so-

frem influência da cultura a qual 

pertencemos. 

     É o caso da Lei Seca, que, em-

bora seja Brasileira, inspirou inú-

meros países a adotarem lei se-

melhante, como alguns árabes. 

Que tal destrincharmos esse as-

sunto para descobrirmos quais 

países acabam sendo mais per-

missivos com o consumo de ál-

cool paralelo à direção? 

     · ARGENTINA: comecemos pe-

los nossos vizinhos de língua es-

panhola, os Argentinos. Esses, 

para quem já visitou a cidade de 

Buenos Aires, sofrem com uma lei 

que pede tolerância zero para 

consumo de álcool nas ruas. A-

tualmente, no que concerne ao 

uso de carros sob efeito do álcool, 

é aceitável o limite de 0,5g/L. En-

tretanto, outras províncias tão co-

nhecidas como Buenos Aires, co-

mo Córdoba e Entre Rios, são co-

mo o Brasil atual, isto é, tolerân-

cia zero. 

     REINO UNIDO: Escócia é mui- 

 

 

Reforma Trabalhista - Principais alterações da Lei 

13.467/2017 – Extinção das Horas In Itinere 

to conhecida pelos seus bêbados 

em tavernas e sua boa cerveja. 

Para esse país, a tolerância é de 

até 0,5g/L, assim como na Argen-

tina. Vemos também a Inglaterra, 

o País de Gales e a Irlanda nesse 

grupo, onde, por diferenças cul-

turais e regulamentais, aceita-se 

até 0,8g/L. 

     ÍNDIA: o segundo país mais 

populoso é conhecido por sua 

cultura incrível e pelo seu trân-

sito. O caos de certa forma orde-

nado também possui uma lei re-

gulatória do uso de álcool durante 

a condução, considerando crime 

quando motoristas são flagrados 

com mais de 0,3g/L em seu or-

ganismo. A proibição chega a ser 

tão rigorosa que alguns estados 

indianos chegam até a proibir a 

comercialização de bebidas alcoó 

licas. 

 

Sofrendo críticas de muitos, seguida por todos. A Lei Seca foi implantada no Brasil há alguns anos e, hoje, 

já vemos os reflexos positivos dessa atitude do nosso legislativo. Vejamos mais abaixo alguns detalhes 

sobre as diferenças de nossa lei em relação à de outros países. 

17.900, considerando passível de 

detenção também aquele que en-

tra em um veículo cujo motorista 

está alcoolizado. A justificativa, 

para a última situação, é que se 

você confia sua vida a alguém bê-

bado no trânsito, o encoraja tam-

bém a dirigir dessa forma. 

     ESPANHA: nesse país, o que 

vemos é uma regra mais flexível, 

já que a taxa permitida é de até 

1,2g/L de álcool no sangue. Esse 

é um dos índices mais altos que 

encontramos em nossa pesquisa. 

Negar-se a fazer o exame não é tão 

leve quanto no Brasil, já que lá o 

ato é punido com prisão de seis 

meses a um ano. 

     Portanto, nossas dicas são não 

beber e dirigir, eleger o sóbrio da 

rodada e nunca apostar na sorte, 

pois, em alguns casos, ela pode 

cobrar um preço alto! N Dr. Multas 

     Norminha 

     1 - Envio de cartão de crédito 

sem solicitação 

     O artigo 39 inciso III do Códi-

go diz que “é vedado ao fornece-

dor enviar ou entregar ao consu-

midor, sem solicitação prévia, 

qualquer produto, ou fornecer 

qualquer serviço”. Essa prática é 

considerada abusiva. Decisão do 

Superior Tribunal de Justiça (ST 

J) já estabeleceu que o envio do 

cartão de crédito, ainda que blo-

queado, sem pedido prévio e ex-

presso do consumidor, caracteri-

za prática comercial abusiva e au-

toriza a indenização por danos 

morais. 

     2 - Recusa em cumprir oferta 

anunciada 

     Se o fornecedor do produto ou 

serviço se recusar a cumprir o-

ferta anunciada, o consumidor 

poderá exigir o cumprimento for-

çado da obrigação nos termos da 

oferta, aceitar outro produto ou 

prestação de serviço equivalente 

ou rescindir o contrato com direi-

to à restituição de quantia even-

tualmente antecipada, com atuali-

zação monetária, conforme o arti-

go 35. 

 

     3 - Constrangimento ou amea-

ça ao consumidor na cobrança de 

débitos 

     Em seu artigo 71, o CDC esta-

belece que, na cobrança de dí-

vidas, É CRIME valer-se de a-

meaça, coação, constrangimento 

físico ou moral, afirmações falsas, 

incorretas ou enganosas ou de 

qualquer outro procedimento que 

exponha o consumidor, injustifi-

cadamente, a ridículo ou interfira 

com seu trabalho, descanso ou 

lazer. A pena pode chegar a 1 ano 

de detenção. 

     4 - Elevar o preço do produto 

sem justa causa 

     Essa prática é considerada a- 

busiva de acordo com o artigo 39, 

inciso X. 

     5 - Serviços públicos mal 

prestados 

     O artigo 22 do Código escla-

rece que os órgãos públicos são 

obrigados a fornecer serviços a- 
 

dequados, eficientes, seguros. 

Caso os serviços sejam essen-

ciais, eles também devem ser 

contínuos. Em caso de descum-

primento, além de compelir a pes-

soa jurídica responsável a realizar 

a função, a lei ainda prevê a repa-

ração dos danos causados. 

     6 - Compra pela internet sem 

direito a devolução 

     O direito de arrependimento 

está previsto no artigo 49 do Có-

digo de Defesa do Consumidor e 

diz que “o consumidor pode de-

sistir do contrato, no prazo de 7 

dias a contar de sua assinatura ou 

do ato de recebimento do produto 

ou serviço, sempre que a con-

tratação de fornecimento de pro-

dutos e serviços ocorrer fora do 

estabelecimento comercial, espe-

cialmente por telefone ou a domi-

cílio”. Se o consumidor exercitar 

o direito de arrependimento, os 

valores eventualmente pagos, a 

qualquer título, durante o prazo de 

reflexão, serão devolvidos, de i-

mediato, monetariamente atuali-

zados. 

     7 - Venda Casada 

     É a prática que os fornece-

dores têm de impor, na venda de 

algum produto ou serviço, a a-

quisição de outro não necessária-

mente desejado pelo consumidor. 

Esse tipo de operação pode tam-

bém se dar quando o comerciante 

impõe quantidade mínima para a 

compra. Mas atenção, se a em-

presa oferece produtos ou servi-

ços que possam ser adquiridos 

separadamente, mesmo com um 

preço bem mais alto, isso não 

caracteriza a venda casada. A 

proibição está expressa no artigo 

39 do Código. 

N 
Campelo Advocacia 

     Norminha 

     INTRODUÇÃO 

     A Lei nº 13.467/2017, também 

chamada de “Reforma Trabalhis-

ta”, entrou em vigor em 11 de no-

vembro de 2017 e alterou diver-

sos dispositivos da CLT, modifi-

cando consideravelmente a rela-

ção empregado/empregador. 

     Diante das inúmeras altera-

ções, muito ainda se discute entre 

doutrinadores, legisladores, ad-

vogados, juízes, cidadãos e de-

mais aplicadores do direito. Em 

que pese estas alterações estejam 

em seu quarto mês de vigência, 

muito ainda se debate sobre sua 

aplicabilidade ou até mesmo so-

bre a possível inconstitucionali-

dade de alguns dispositivos. 

     Não obstante, considerando as 

principais mudanças trazidas e a 

ampla discussão acerca desta im-

portante alteração à legislação 

trabalhista, buscaremos, sema-

nalmente (ou quinzenalmente), a-

bordar essas principais mudan-

ças, traçando um paralelo entre o 

antes e depois, demonstrando 

também as possíveis consequên-

cias das alterações implantadas 

pelo legislador. 

     Para facilitar, os artigos serão 

divididos por assuntos, na tenta-

tiva de se criar uma boa didática e 

não os deixar tão extensos e can-

sativos, procurando ainda ofere-

cer uma leitura agradável e des-

complicada. 

     Com a publicação da Lei 13. 

467/2017 de 13 de julho de 2017, 

 

 

     EXTINÇÃO DAS HORAS IN 

ITINERE 
 

o § 2º do artigo 58 da Conso-

lidação das Leis do Trabalho fora 

modificado e extinguiu as horas 

in itinere, ou seja, extinguiu do 

cômputo na jornada de trabalho 

do tempo gasto pelo empregado 

no trajeto casa-emprego e empre-

go-casa quando se tratava de lo-

cal de difícil acesso ou não ser-

vido por transporte público e o 

empregador fornecia a condução. 

     Anteriormente a essa relevante 

modificação, o § 2º do artigo 58 

possuía a seguinte redação: 

     Art. 58. A duração normal do 

trabalho, para os empregados em 

qualquer atividade privada, não 

excederá de 8 (oito) horas diárias, 

desde que não seja fixado expres-

samente outro regime. 

     § 2º - O tempo despendido pe-

lo empregado até o local de tra-

balho e para seu retorno, por 

qualquer meio de transporte, não 

será computado na jornada de 

trabalho, salvo quando, tratando-

se de local de difícil acesso ou 

não servido por transporte públi-

co, o empregador fornecer a con-

dução. (Parágrafo revogado pela 

Lei 13. 467/2017). 

     Com o advento da Lei 13.467/ 

 

2017, o artigo 58, § 2º, passou a 

ter a seguinte redação: 

     Art. 58. A duração normal do 

trabalho, para os empregados em 

qualquer atividade privada, não 

excederá de 8 (oito) horas diárias, 

desde que não seja fixado expres-

samente outro regime. 

     § 2º O tempo despendido pelo 

empregado desde a sua residên-

cia até a efetiva ocupação do posto 

de trabalho e para o seu retorno, 

caminhando ou por qualquer meio 

de transporte, inclusive o forne-

cido pelo empregador, não será 

computado na jornada de traba-

lho, por não ser tempo à dispo-

sição do empregador. (Redação 

dada pela Lei 13.467, de 2017) 

     Em leitura a ambos os pará-

grafos, tanto o revogado quanto o 

trazido pela Lei 13.467/2017, ve-

rifica-se que a regra fora mantida, 

isto é, já não se computava o tem-

po despendido pelo empregado 

de sua residência até o local de 

trabalho. A exceção é que fora 

modificada, pois, antes da refor-

ma, quando se tratava de local de 

difícil acesso e o empregador for-

necia o transporte, se computava 

esse tempo como sendo à dispo-

sição do empregador, e com a 

nova redação, o legislador exclui 

esse tempo do cômputo da jor-

nada de trabalho, explicando ain-

da o motivo, “por não ser tempo à 

disposição do empregador”. N 

Allan Munhoz Gomes 

Advogado. Conciliador TJ/PR. 

www.instagram.com/allanmunhozgomes 

10 Curiosidades sobre a Lei Seca em outros países 

     URUGUAI: voltando ao conti-

nente americano, vemos o Uru-

guai, mais um de nossos vizinhos, 

e que recentemente também se-

guiu o caminho dos outros países 

listados, entretanto, adotando a 

tolerância zero para motoristas 

embriagados. A lei atual, na ver-

dade, é a atualização de uma anti-

ga restrição que limitava a 0,3g/L 

de concentração de álcool no san-

gue. O mesmo vale para turistas 

que chegam a viajar para o Uru-

guai de carro ou estejam fazendo 

uma road trip, lembrem-se: outro 

país, outras regras. 

     JAPÃO: conhecidos por serem 

corretos e sempre andarem na li-

nha, os japoneses possuem uma 

lei semelhante à Lei Seca, porém 

a versão asiática condiciona o 

condutor que ingerir bebida alco-

ólica a pagar uma multa de até R$ 

 

Aprovada 

ISO 45001 

Segurança e 

Saúde 

Ocupacional 

     Norminha 

     FOI APROVADA, em janeiro, a 

Norma ISO 45001 – Segurança e 

Saúde Ocupacional, sua publica-

ção prevista para março de 2018. 

     A ISO 45001 será aplicável a 

qualquer organização, indepen-

dentemente do tamanho, tipo e 

natureza. 

     Conforme a ISO, considerou-

se para sua elaboração o conteú-

do de outros padrões internacio-

nais nesta área como a OHSAS 

18001, a ILO-OSH da OIT e trará 

como benefícios: 

     · Sistematizar a gestão de SST; 

     · Melhorar o comprometimen-

to da alta Direção com a gestão de 

SST; 

     · Reduzir riscos e acidentes de 

SST, e as perdas e custos asso-

ciados; 

      . Aumentar a conscientização 

e participação dos colaboradores 

em assuntos de SST; 

     · Melhorar sua capacidade de 

responder a questões de confor-

midade regulamentar; 

     · Redução do custo dos prê-

mios de seguro; 

     · Redução do absenteísmo e 

das taxas de rotatividade dos em-

pregados; 

     · Reconhecimento por ter al-

cançado um benchmark interna-

cional. N 

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

     A CONDUÇÃO de automóveis 

é uma responsabilidade grande 

para os indivíduos que adquirem 

carteiras de motorista. O sonho de 

ter a liberdade de locomoção tam-

bém traz uma grande responsa-

bilidade frente aos pedestres e 

outros motoristas que trafegam 

no nosso trânsito. Logo, é sempre 

bom estar ciente dos medicamen-

tos que não devem ser consumi-

dos concomitantemente à prática 

de condução de automóveis. 

     Sabemos que existe um ensi-

no intensivo nas autoescolas e 

que as pessoas que obtêm a car-

teira passam por um treinamento 

e testes para garantir sua aptidão, 

porém, alguns conhecimentos 

são aprendidos com a própria vi-

vência no trânsito. Então, se você 

faz ou costuma fazer uso de algum 

medicamento, que tal saber mais 

sobre as consequências disso pa-

ra a sua direção? Veja, aqui, al-

guns medicamentos que talvez 

você não saiba que podem preju-

dicar sua cognição. 

     ANTIDEPRESSIVOS: podem 

causar perda de atenção, além de 

dificuldade de visão e afins. Aos 

que fazem uso de tais remédios, a 

atenção deve ser redobrada, já 

que a concentração e a vigília são 

prejudicadas. São responsáveis 

por inibir seletivamente a recepta-

ção de serotonina que, como con-

sequência, desencadeia agitação, 

tontura, fadiga e até ansiedade. 

     · ANALGÉSICOS: são os reis 

da automedicação, usados de for-

ma intensa contra dores em geral, 

podendo ser confundidos com re-

médios leves. Podem gerar sérios 

danos à concentração de um con-

dutor, pois causam sonolência 

demasiada. Além disso, podem 

causar euforia, passividade, seda-

ção e até mesmo vertigem. 

     . BRONCODILATADORES: são 

as substâncias utilizadas para de-

sobstruir as vias aéreas, que po-

dem ter por consequência, por e-

xemplo, taquicardia, tremores e 

convulsões. Então, tome cuidado 

com esses medicamentos e com o 

seu consumo paralelo ao uso de 

carros e motos. 

     . ESTIMULANTES: para os que 

 

 

  

 

 

 

Aposentadoria: só a carteira serve? 

 
 pregador ou pessoa jurídica (to-

madora de serviço). 

     Agora um prestador de serviço 

sem vínculo com outra pessoa ju-

rídica, terá que recolher os valores 

devidos por ser de sua respon-

sabilidade  

     Você já ouviu falar da indeniza-

ção para contagem do tempo de 

contribuição? 

     Documentos necessários 

     - Carteira de trabalho 

     É o principal documento do se-

gurado. Se ela tiver rasuras, ano-

tações difíceis de serem lidas, ou 

alguma irregularidade, o INSS re-

jeita o documento. Assim como 

carnês de contribuição previden-

ciária. 

     - Contrato individual 

     O Contrato individual de traba-

lho também é aceito como com-

provante. Se o trabalhador não ti-

ver em mãos, pode pedir uma có-

pia à empresa. 

     - Ficha de registro 

     Podem ser apresentados o ori-

ginal ou cópia autenticada da Fi-

cha de Registro de Empregados 

ou do Livro de Registro, onde 

constem os dados do trabalhador 

acompanhada de declaração for-

necida pela empresa, devidamen-

te assinada e identificada pelo 

responsável. 

     - Folha de ponto 

     Cartão, livro ou folha de ponto 

também servem para comprovar, 

mas têm que ser originais ou có-

pias autenticadas, acompanhadas 

de declaração fornecida pela em-

presa com assinatura e identifica-

ção do responsável. 

     - Extrato do FGTS 

     É possível apresentar o extrato 

analítico do FGTS, carimbado e 

assinado por empregado da Caixa 

Econômica, desde que constem 

dados do empregador, data de ad-

missão, de rescisão, datas dos 

depósitos e atualizações monetá-

rias do saldo, ou seja, dados que 

remetam ao período. Em períodos 

anteriores a 1990, o trabalhador 

terá de procurar o banco respon-

sável pelo FGTS da empresa na é-

poca (essa informação vem ano-

tada na carteira). 

     - Termo de rescisão 

     Na demissão, o trabalhador re-

cebe o Termo de Rescisão Contra-

tual, que é assinado na demissão, 

e o Comprovante de recebimento 

do FGTS. Esse saque pode ser le-

vado para comprovar o tempo de 

contribuição. Se você perdeu, 

basta ir na Caixa e pedir uma có-

pia. Se perdeu antes de 1990, tem 

que ir ao banco específico. 

     - Recibos 

     - Acordo coletivo 

     - Trabalhador avulso 

      Documento que comprove o 

exercício de atividade e a remune-

ração na condição de trabalhador 

avulso. N Ian Ganciar Varella – 

Advogado Previdenciário 

 

 

costumam fazer academia e uso 

de suplementos, é necessário ter 

atenção redobrada, já que o uso 

de estimulantes anteriormente à 

condução de automóveis pode 

causar irritabilidade e sono. 
 

 
 

     · NEUROLÉPTICOS: algumas 

pessoas precisam desse tipo de 

medicamento para fazer o trata-

mento de psicoses, o que pode 

causar a redução de reflexos, so-

nolência e outros comprometi-

mentos cognitivos. 

     · OPIOIDES: são indicados pa-

ra pessoas que sofrem dores crô-

nicas. Foi encontrado, em estu-

dos, que pacientes em tratamento 

com morfinas durante longo pe-

ríodo estão mais envolvidos em 

acidentes. 

     . ANTI-HISTAMÍNICOS: são 

os famosos antialérgicos. Cerca 

de metade dos indivíduos trata-

dos com as doses convencionais 

tem sonolência, além de falta de 

atenção, tontura ou confusão 

mental. 

     .ANTIPSICÓTICOS: para quem 

sofre com a condição da esqui-

zofrenia, os antipsicóticos aca-

bam sendo recomendados. Paci-

entes tratados com os medica-

mentos integrantes desse rol far- 
macêutico demonstram altera-

ções psicomotoras, diminuição 

da visão periférica, alteração do 

estado de vigilância e, por fim e 

mais grave, perda de memória de 

longo prazo, elemento que pode 

colocar em risco tudo o que foi 

também das consequências de 

ser pego dirigindo sob efeito de 

substâncias psicoativas, espe-

cialmente aquelas listadas pelo 

Ministério da Saúde como _en-

torpecentes_ (Portaria 344/1998 

– SVS/MS). A infração é consi-

derada gravíssima, passível de 

multa e suspensão do direito de 

dirigir por doze meses. Caso o 

motorista sob efeito de medica-

mentos psicoativos se envolva 

em um acidente de trânsito, será 

submetido a testes de alcoolemia, 

exames clínicos, perícia ou outro 

exame que, por meios técnicos 

ou científicos, em aparelhos ho-

mologados pelo CONTRAN, per-

mitam certificar seu estado. 

     Então, tome cuidado com sua 

saúde e bem-estar! Lembre-se 

sempre de estar ciente de todos 

os efeitos colaterais do tratamen-

to que estiver fazendo, evitando 

surpresas desagradáveis. 

N 

Doutor Multas 

0800 6021 543 
 

 

 

Não dirija sob o efeito destes medicamentos 
 

aprendido na autoescola. 

     Percebemos, portanto, a ne-

cessidade de consciência e de in-

formação, por parte dos indiví-

duos, sobre as substâncias que 

ingerem e as consequências que 

isso pode causar para a sua vida 

e a dos transeuntes. Logo, se você 

dirige e faz uso de algum tipo de 

medicamento, seja controlado ou 

descontinuado, converse sempre 

com o seu médico ou farmacêu-

tico responsável pela venda para 

saber mais detalhes sobre os efei-

tos colaterais e os impactos na 

condução de veículos. 

     Existem medicamentos que a-

cabam tendo uma ação depres-

sora, ou seja, que causam sono-

lência, cansaço, debilidade, ton-

teira e por aí vai. Todos esses ele-

mentos são preocupantes na con-

dução veicular. Ao fazermos uso 

de um medicamento no exercício 

de condução automotiva, precisa-

mos ter pleno conhecimento dos 

efeitos colaterais e adversos que 

ele pode nos causar. Esse artigo 

tem o objetivo de alertar, informar 

e tornar as pessoas cientes da ne-

cessidade de atenção a esses de-

talhes que, infelizmente, podem 

passar despercebidos. 

     Em resumo, preste sempre a-

tenção na bula do remédio que 

está ingerindo. Nela, há recomen-

dações, contraindicações e efei-

tos colaterais. Logo, conscientes 

do que está na bula e das res-

trições que temos frente ao uso 

dos medicamentos, sabemos o 

que esperar após o seu uso. 

     O uso dessas substâncias po-

de trazer riscos ao motorista, por 

lhe privar de alguns dos seus sen-

tidos e reflexos. 

     Entretanto, vale a pena lembrar 

 

 

 

 

     Norminha 

     COM a Reforma da Previdên-

cia que deve ser votada ainda este 

mês na Câmara, o trabalhador que 

está com medo das mudanças que 

podem vir está contabilizando tu-

do para pedir aposentadoria do IN 

SS. O que muita gente não sabe, é 

que até aquele período não regis-

trado na Carteira de Trabalho tam-

bém pode ser computado para a 

aposentadoria. "O período traba-

lhado sem registro pode contar, 

desde que se consiga comprovar 

o vínculo. Recibos, RPAs, livro de 

ponto, contrato de trabalho, tudo 

pode servir desde que esteja devi-

damente assinado e identificado 

pelo empregador", orienta Cristia-

ne Saredo. 

     Quem já tem idade (60 anos 

para mulheres e 65 para homens) 

ou tempo de contribuição para se 

aposentar - sendo 30 anos (um-

lheres) e 35 (homens) -, pode dar 

entrada no pedido. O primeiro 

passo para verificar se já tem o 

tempo necessário para pedir o be-

nefício, é conferir as anotações no 

Cadastro Nacional de Informa-

ções Sociais (CNIS), nele estão as 

datas de entrada e saída das em-

presas. Para isso, basta acessar o 

site (www.inss.gov.br) ou ligar 

para a Central 135 e agendar uma 

data para ir a uma agência. O CN 

IS informa como está sendo con-

tado o tempo de contribuição. Se 

houver alguma divergência entre 

o tempo trabalhado e o que foi 

contabilizado pela Previdência, o 

trabalhador deve providenciar os 

documentos para contar o tempo 

total de contribuição. Mas é pre-

ciso paciência: ontem, o site apre-

sentava problemas técnicos. E pe-

la Central 135, o agendamento foi 

marcado para o dia 20 de abril. 

     Requerimento 

     De posse do CNIS e dos docu-

mentos que comprovem o víncu-

lo, o próximo passo é pedir o re-

querimento administrativo, que 

pode ser feito pelo próprio segu-

rado. "Mas é preciso insistir com 

o atendente, porque muitas vezes 

eles se negam. Um advogado po-

de ajudar a montar com os docu-

mentos adequados", orienta Cris-

tiane. 

     Segundo o INSS, para que o 

período de trabalho remunerado e 

sem registro de contribuição seja 

considerado no cálculo da apo-

sentadoria, é necessário identifi-

car se houve o recolhimento à 

Previdência. "Caso a contribuição 

não tenha sido paga na época, 

trata-se de uma dívida. Assim, o 

período só poderá ser considera-

do válido após a quitação da dívi-

da". 

     Se a pessoa era empregada ou 

autônomo que prestava serviço 

para uma pessoa jurídica (a partir 

de 2003), a responsabilidade tri-

butária pelo recolhimento é do em 

 

Nem todo mundo sabe, mas muitos medicamentos afetam nossa cognição e nos deixam, de certa forma, 

inaptos ou menos aptos a praticar a condução de automóveis. Saiba mais e evite acidentes no nosso trânsito! 

Eventos a serem realizados: 
 

E01 – In_Foco Fotografias 

E02 – NR-10 

E03 – Empreendedorismo Jovem 

E04 – ISO 9001 Versão 2015 In-terpretação, Aplicação, 

Auditoria e Planos de Ação - E05 – NR-12 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
https://www.sympla.com.br/e01---in-foco---fotografias----i-congresso-vn-de-conhecimentos__245866
https://www.sympla.com.br/e02---nr-10---seguranca-em-servicos-com-instalacoes-eletricas---i-congresso-vn-de-conhecimentos__245867
https://www.sympla.com.br/e03---empreend-jovem-projej-eletr---i-congresso-vn__245868
https://www.sympla.com.br/e04---iso-9001-versao-2015---interpretacao-aplicacao-auditoria-e-planos-de-acao---i-congresso-vn__245870
https://www.sympla.com.br/e04---iso-9001-versao-2015---interpretacao-aplicacao-auditoria-e-planos-de-acao---i-congresso-vn__245870
https://www.sympla.com.br/e05---nr-12---seguranca-em-maquinas-e-equipamentos---i-congresso-vn-de-conhecimentos__245871


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 09/11 - Norminha - DESDE 18/08/2009 - ANO 10 - Nº 455 - 22/02/2018 

Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 455 - 22/02/2018 - Fim da Página 09/11 

     Na janela que abrirá será soli-

citado CPF e senha mas como tra-

ta-se do primeiro acesso clique na 

parte de baixo Cadastre-se. 

     Após clicar em cadastre-se se-

rá aberta uma nova janela e será 

solicitado: CPF, nome, nome da 

mãe, estado de nascimento, e a já-

nelinha não sou robô. Após tudo 

preenchido clique em próximo 

    2º Passo Perguntas Específicas 

     Na próxima janela que se abri-

rá serão feitas perguntas muito 

específicas sobre o passado do 

trabalhador, tais como: trabalhou 

na empresa XYZ no ano de 2000? 

O último vínculo com carteira as-

sinada foi em 2015? Ou seja, so-

mente a própria pessoa irá saber 

as respostas corretas. 

     3º Passo: Senha 

     Após todas as perguntas se-

rem respondidas corretamente, o 

site/aplicativo vai fornecer uma 

senha provisória. 

     Vá novamente no link princi-

pal: https://meu.inss.gov.br  

     Clique novamente no canto 

superior direito da área do usuário 

e informe a senha provisória. 

     Essa senha será substituída 

por outra senha no primeiro a-

cesso. A nova senha será forne-

cida pelo usuário. 

     Memorize ou anote em um lo-

cal seguro a senha definitiva. 

     4º Passo 

     Já com a senha definitiva aces-

se no canto superior direito da á-

rea do usuário e faça o login: 

     Na nova janela que se abrirá 

terá um menu à esquerda com vá-

rias opções, clique em Extrato 

Previdenciário (CNIS). 

     Então, será gerado um docu-

mento contendo todo o histórico 

previdenciário, esse documento 

poderá ser visualizado ou salvo 

dentro do dispositivo. 

     Conclusão: 

     Sem dúvidas que esta nova 

ferramenta ajudará muito aqueles 

que estão perto de aposentar ou 

mesmo aqueles que querem ter a 

certeza que está tudo certo. 

     O meu INSS é um avanço tec-

nológico que coloca a previdência 

na era digital. Evidentemente, por 

ser um sistema novo poderão o-

correr problemas técnicos como 

dificuldade no acesso, queda do 

sistema, mas nada que um pouco 

de insistência não resolva. 

     A plataforma também poderá 

ajudar os advogados que atuam 

nas áreas previdenciária e traba-

lhista, pedindo que cliente traga o 

histórico atualizado ou mesmo 

fazendo o acesso com a autoriza-

ção do cliente, evitando assim o 

deslocamento até uma agência do 

INSS. 

N 
Glaucia Diniz de Moraes 

www.glaucia.adv.br  

ente de trabalho, que precisam ser 

combatidos", afirma.  

     Setores - No setor de Serviços, 

a participação de homens e mu-

lheres no mercado de trabalho 

formal é equilibrada – 48,8% fe-

minina e 52,2% masculina. A ma-

ior diferença de participação por 

gênero ocorre entre os setores 

produtivos considerados mais 

masculinos, onde se destacam a 

construção civil e o extrativista 

mineral. Em 2016, 9,9% do total 

de 1,9 milhão de trabalhadores da 

construção civil eram mulheres.  

     O único setor econômico em 

que as mulheres são maioria é o 

da Administração Pública. Dos 8, 

8 milhões de postos de trabalho, 

59% são de mulheres. De acordo 

com a Rais, as principais ocupa-

ções femininas são de auxiliar de 

escritório, assistente administra-

tivo e vendedora de comércio va-

rejista. 

     Regiões - Os estados com me-

nor disparidade de participação 

no mercado de trabalho são Ro-

raima, com 49,3% dos postos de  

Em dez anos, cai diferença entre homens e 

mulheres no mercado de trabalho 

Dados da Rais apontam maior participação feminina e redução na desigualdade de renda 

 

 

ÚLTIMAS VAGAS! 

O pagamento em 03 boletos 

de R$400,00 está valendo 

Faça sua inscrição agora 

mesmo! 

 

Meu INSS: Passo a passo para obter 

CNIS pelo smartphone ou 

computador 

 

     Norminha 

     A PARTICIPAÇÃO das mulhe-

res no mercado formal de trabalho 

passou de 40,85% em 2007 para 

44% em 2016, segundo os dados 

mais recentes da Relação Anual 

de Informações Sociais (Rais), do 

Ministério do Trabalho. No mes-

mo período, as trabalhadoras re-

duziram de 17% para 15% a di-

ferença salarial em relação aos 

homens.  

     Dos 46,1 milhões de empre-

gos formais registrados na Rais 

em 2016, os homens somavam 

25,8 milhões de vínculos empre-

gatícios (56% do estoque de em-

pregos no ano), e as mulheres, 

20,3 milhões (44%). Dez anos 

antes, em 2007, os homens res-

pondiam por 59,15%, e as mu-

lheres, por 40,85% dos 37,6 mi-

lhões de postos de trabalho. 

     Apesar de ainda significativa, a 

diferença salarial também dimi-

nuiu nos dez anos analisados. Em 

2007, o rendimento dos homens 

era R$ 1.458,51 e das mulheres 

R$ 1.207,36, uma diferença de 17 

%. Em 2016, a diferença de remu-

neração média entre homens e 

mulheres era de 15%. A média 

salarial masculina era de R$ 3. 

063,33 e a feminina, R$ 2.585,44. 

     Para o ministro do Trabalho 

substituto, Helton Yomura, os da-

dos mostram uma tendência na 

redução das desigualdades no 

mercado de trabalho. "Apesar de 

ainda existir diferença na partici-

pação e na remuneração entre ho-

mens e mulheres, a mulheres vêm 

conquistando um espaço cada vez 

maior na economia formal do 

país", afirma. 

     Escolaridade - As mulheres 

são maioria entre os trabalha-

dores com ensino superior com-

pleto no país. Elas representavam 

59% dos 9,8 milhões profissio-

nais com vínculo empregatício a-

tivo em 2016. Apesar de ter maior 

escolaridade, as mulheres ainda 

continuavam ganhando menos. A 

remuneração média das mulheres 

com ensino superior completo, 

em 2016, era de R$ 4.803,77, en-

quanto a dos homens era de R$ 

7.537,27.  

     Para a analista de Políticas So-

ciais do Observatório Nacional do 

Mercado de Trabalho do Ministé-

rio do Trabalho, Mariana Eugênio, 

ainda há muitos desafios que pre-

cisam ser enfrentados com políti-

cas públicas adequadas, especi-

almente no que se refere à remu-

neração. 

     "Na média, as mulheres conti-

nuam ganhando menos que os 

homens. Esta situação pode ser 

explicada pelo fato de que a par-

ticipação feminina no mercado de 

trabalho formal está concentrada 

em ocupações que apresentam 

remuneração mais baixa. Além 

disso, as mulheres ocupam me-

nos os cargos de chefia e ainda há 

fatores discriminatórios no ambi- 

trabalho ocupados por mulheres, 

Amapá (47%) e Acre (46,7%). As 

unidades da federação com maior 

percentual de homens em ativida-

des formais são o Distrito Federal, 

com 62%, Mato Grosso (60,4%) 

e Alagoas (59,9%).  

     O Distrito Federal é a única 

unidade da federação onde o ren-

dimento das mulheres é maior do 

que a dos homens. Os estados 

com menor desigualdade salarial 

são Alagoas e Pará, onde as mu-

lheres ganhavam o equivalente a 

96,7% e 96,2% dos salários pa-

gos aos homens, respectivamen-

te.  

     São Paulo é o estado com a 

maior diferença salarial entre gê-

neros. Em 2016, as mulheres re-

cebiam, em média, 80,2% da re-

muneração masculina. Depois de 

São Paulo, Santa Catarina, com 

80,7%, e Espírito Santo, 80,8%, 

são os estados com a maior dife-

rença salarial média entre homens 

e mulheres. N 

Ministério do Trabalho 

Ass. de Imprensa/Simone Sampaio 

 

Fundacentro 

recebe visita 

do Ministério 

Público do 

Trabalho de 

Campinas 

 

Reunião discutiu acordo de 

cooperação técnica 
 

Por ACS/Débora Maria Santos 
 

     Norminha 

     NA MANHÃ de segunda-feira, 

19/02, a presidente da Fundacen-

tro, Leonice da Paz, recebeu a vi-

sita da procuradora-chefe do Mi-

nistério Público do Trabalho de 

Campinas (MPT-Campinas), Ma-

ria Stela Guimarães de Martin, e 

do procurador-chefe substituto e-

ventual, Mario Antônio Gomes. 
 

 
 

     Também estiveram presentes 

na reunião, o assessor Técnico da 

Diretoria Executiva da Fundacen-

tro (DEX), Allan David Soares; a 

médica e pesquisadora da insti-

tuição, Maria Maeno e a pesqui-

sadora Cristiane Queiroz Barbeiro 

Lima. 
 

 
 

     A visita se deu para discutir a-

cordo de cooperação técnica en-

tre a Fundacentro e o Ministério 

Público do Trabalho de Campi-

nas. O MPT-Campinas, já é par-

ceiro em um projeto da institui-

ção, com o Instituto de Saúde Co-

letiva da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA). N 
 

 
 

 

     NORMINHA 

     Obter informações precisas 

sobre o histórico de contribuições 

ao INSS é importantíssimo para 

quem quer se aposentar ou mes-

mo para quem quer acompanhar 

de perto. Possuir em mãos o rela-

tório de contribuições ajuda muito 

da hora de tomada de decisões e 

evita surpresas desagradáveis. 

     Por este motivo, neste artigo 

iremos falar um pouco sobre uma 

nova ferramenta apresentada pelo 

INSS. Trata-se do meu INSS, um 

site e um aplicativo de smartpho-

ne (disponível na plataforma An-

droid e IOS) no qual o contri-

buinte poderá consultar a qual-

quer momento seu CNIS. Desta 

forma, iremos apresentar passo a 

passo para o acesso as informa-

ções. 

     Além do próprio CNIS o meu 

INSS também disponibiliza outros 

serviços como: resultado de perí-

cia médica, carta de concessão, 

consultar revisão de benefícios, 

dentre outros. 

     Porém, antes de mais nada, a-

penas para deixar claro, precisa-

mos dizer o que é CNIS! 

     CNIS é a sigla de Cadastro Na-

cional de Informações Sociais, é 

um documento no qual o INSS re-

gistra e anota as seguintes infor-

mações: nome do contribuinte, 

nome da mãe, data de nasci-

mento, nº NIS/PIS, as relações 

previdenciárias, as contribuições 

separadas mês a mês e os bene-

fícios concedidos e solicitados, 

ou seja, é o histórico completo da 

relação previdenciária de alguém. 

     Para quem trabalha com car-

teira assinada acompanhar mês a 

mês o CNIS ajuda a saber se o 

empregador está pagando corre-

tamente as contribuições. 

     Quanto aqueles que efetuam 

pagamento mediante contribuinte 

facultativo, autônomo, MEI, a 

constante pesquisa ao CNIS ajuda 

a saber se os pagamentos foram 

devidamente compensados. 

     Lembrando que o procedimen-

to poderá ser realizado tanto no 

computador/tablet quanto no 

smartphone, sendo que no com-

putador o acesso será mediante o 

link: https://meu.inss.gov.br, en-

quanto que no smartphone e no 

tablet o aplicativo Meu INSS terá 

que ser instalado previamente. 

     Conforme mencionado o apli-

cativo está disponível tanto no 

sistema Android quanto no IOS, 

porém em nossas consultas tem 

sido mais fácil no sistema An-

droid. 

     Agora vamos ao passo a pas-

so: 

     1º passo: Acessar o Link 

     Acessando: 

https://meu.inss.gov.br no canto 

superior direito clique em área do 

usuário e clique em login; 

 

 

 

 

 

 

1 Congresso VN de Conhecimentos 
Em Março no Araçatuba Plaza Hotel 

Eventos a serem realizados: 
 

E01 – In_Foco Fotografias 

E02 – NR-10 

E03 – Empreendedorismo Jovem 

E04 – ISO 9001 Versão 2015 In-terpretação, Aplicação, 

Auditoria e Planos de Ação 

E05 – NR-12 

 

   

Clique no link do evento 

que deseja participar, 

tenha todas as 

informações a respeito e 

faça sua inscrição agora 

mesmo! 

http://www.norminha.net.br/
https://meu.inss.gov.br/
http://www.glaucia.adv.br/
http://www.equipeni.com.br/
https://meu.inss.gov.br/
https://meu.inss.gov.br/
https://www.sympla.com.br/e01---in-foco---fotografias----i-congresso-vn-de-conhecimentos__245866
https://www.sympla.com.br/e02---nr-10---seguranca-em-servicos-com-instalacoes-eletricas---i-congresso-vn-de-conhecimentos__245867
https://www.sympla.com.br/e03---empreend-jovem-projej-eletr---i-congresso-vn__245868
https://www.sympla.com.br/e04---iso-9001-versao-2015---interpretacao-aplicacao-auditoria-e-planos-de-acao---i-congresso-vn__245870
https://www.sympla.com.br/e04---iso-9001-versao-2015---interpretacao-aplicacao-auditoria-e-planos-de-acao---i-congresso-vn__245870
https://www.sympla.com.br/e05---nr-12---seguranca-em-maquinas-e-equipamentos---i-congresso-vn-de-conhecimentos__245871


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 10/11 - Norminha - DESDE 18/08/2009 - ANO 10 - Nº 455 - 22/02/2018 

Governo quer 

CNH gratuita 

para pessoas de 

baixa renda 

 

Aulas, exames, provas de 

direção: tudo gratuito 

(Reprodução/Internet) 

     NORMINHA 

     Um projeto de lei (8837/17) 

quer dar acesso gratuito à aquisi-

ção da CNH para maiores de 18 a-

nos, de baixa renda, e que estejam 

desempregados em um período 

igual ou maior que um ano. 

     O objetivo da proposta do de-

putado Carlos Souza (PSDB-AM) 

é facilitar a inserção de pessoas 

no mercado de trabalho. 

     Segundo o autor, a Carteira 

Nacional de Habilitação constitui 

uma oportunidade a mais de con-

seguir trabalho e de exercer uma 

atividade econômica. 

     O projeto intitulado CNH So-

cial concederia gratuidade a todo 

o processo de obtenção: de exa-

mes a provas de direção. Para is-

so, o futuro motorista deverá ser 

inscrito no CadÚnico, instrumen-

to do governo federal que identi-

fica as famílias de baixa renda. 

     O programa já existe em al-

guns estados brasileiros, como 

São Paulo, Rio Grande do Sul, Es-

pírito Santo e Amazonas. 

     O benefício não alteraria a o-

brigatoriedade de realização de 

todos os exames necessários e 

indispensáveis para a concessão 

da habilitação. 

N 
Fonte: quatro rodas 

Nova Lei Trabalhista 

Esclarecimento das 

principais dúvidas 

Alguns pontos da Nova Lei Trabalhista merecem atenção, tanto 

por parte do empregado, quanto por parte do empregador. 

     NORMINHA 

     Conhecida como terapia in-

tegrativa, o Reiki é uma prática 

que se baseia na imposição das 

mãos para proporcionar o equilí-

brio vibracional e energético do 

corpo, o que auxilia no tratamento 

e prevenção de doenças. A pala-

vra, de origem japonesa, significa 

energia vital universal. 

     De acordo com o Instituto Bra-

sileiro de Pesquisas e Difusão do 

Reiki, o método é um sistema na-

tural de harmonização e reposição 

energética que mantém ou recu-

pera a saúde do indivíduo. Além 

de combater o estresse, diabetes, 

esclerose múltipla, doenças reu-

máticas, auxiliar a regeneração de 

tecidos (queimaduras, recupera-

ção de fraturas e pós-cirúrgico) e 

a supressão da dor dos efeitos se-

cundários de tratamentos como 

quimioterapia e radiação. 

     Érica Carvalho, docente da á-

rea de saúde e bem-estar do Se-

nac Franca (SP), afirma que a 

simplicidade do método o torna 

acessível a qualquer pessoa que 

tenha estilos de vida diferentes. 

“Com a técnica, é possível au-

mentar as energias física, emo-

cional e mental”, comenta. 

     A docente ainda destaca que a  

Fundacentro faz alerta sobre riscos da 

nanotecnologia para o trabalhador 

terapia tem sido cada vez mais 

procurada pelas pessoas que 

buscam por um legítimo processo 

de autoconhecimento e conexão 

com a essência interior. Aliado a 

isso, o campo de atuação dos 

profissionais dessa área também 

tem tido crescimento significati-

vo, principalmente pelas oportu-

nidades de trabalho. 

     “As pessoas têm procurado, 

cada vez mais, pelas terapias inte-

grativas para a prevenção de do-

enças, além da promoção e me-

lhoria da qualidade de vida, o que 

expande as chances no mundo do 

trabalho”, frisa Érica. 

 

 

Insumos da indústria e produtos finais, incluindo chips e 

eletrônicos, podem representar perigos à saúde, com alto grau 

de toxicidade e potencial cancerígeno 

     Somando os benefícios à prá-

tica profissional, no Senac Franca 

as opções para aprimoramento 

não faltam. Com início em março, 

a unidade oferece o curso Reiki - 

níveis 1 e 2. A qualificação visa a-

tender a demanda do mercado e 

também contribuir com novos 

conhecimentos técnicos. O curso 

tem duração de 24 horas. 

     “Os participantes aprenderão 

a utilizar diferentes símbolos para 

potencializar a capacidade de a-

plicar gases energéticos em si e 

em outros indivíduos, bem como 

identificar os pontos receptores e 

emissores de energia,por meio da 

Reiki auxilia no tratamento e prevenção de doenças 
 

Não percam os curso 

com apoio e realização 

de Norminha 
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     Norminha 

     ÀS VÉSPERAS de completar 

100 dias de sua entrada em vigor, 

a Nova Lei Trabalhista, que teve o 

início de sua vigência em 11 de 

novembro de 2017, ainda tem 

deixado muita gente confusa. 

     Na época de sua aprovação, 

muito se falava em perda de Di-

reitos por parte dos trabalhado-

res, o que deixou a população em 

tumulto e inconformada, diante da 

incerteza do que viria. 

 
 

     De certo, houve mudanças si-

gnificativas, às quais afetaram to-

das as classes, desde os traba-

lhadores e patrões, até os advo-

gados enquanto atuantes nas cau-

sas, porém tais reflexos só pode-

rão ser mensurados com o tempo. 

Diante desta perspectiva, alguns 

pontos da Nova Reforma Traba-

lhista merecem atenção, tanto por 

parte do empregado, quanto por 

parte do empregador, visto que 

muito se comenta acerca do que 

pode e do que não pode. 

     Nesse sentido, aclaremos al-

gumas dúvidas a respeito do te-

ma: 

     Trabalhei durante 11 anos em 

um cargo de confiança, e agora 

regressei a minha função anterior, 

vou perder a minha gratificação? 

     Infelizmente sim, o texto da 

nova lei deixa claro que não have-

rá mais incorporação de gratifica-

ção ao salário, como acontecia 

antes aos funcionários que totali-

zassem mais de 10 anos na em-

presa, caindo por terra o critério 

temporal. 

     Como ficaram as férias com a 

nova lei trabalhista? 

     No que diz respeito às férias, 

agora elas podem ser fragmenta-

das por até 03 vezes durante o 

ano, desde que dentre estes pe-

ríodos, um dos períodos seja ma- 
ior que 14 dias e os outros não in- 

 

feriores a 5 dias, o que deve ser 

feito mediante negociação, ou se-

ja, este fracionamento não pode 

ser unilateral. 

     Estou grávida e trabalhando 

em um local insalubre, é permi-

tido? 

     Sim, de acordo com a nova lei, 

é permitido às gestantes traba-

lharem em ambientes considera-

dos insalubres, porém desde que 

exista um atestado médico garan-

tindo que não há riscos tanto para 

a mãe, quanto para o bebê, e des-

de que não seja em grau máximo. 

Lembrando que a empresa não 

pode obrigar a gestante a isso. 

     A Nova lei trabalhista acabou 

com o sindicato? 

     Não, levando-se em conside-

ração a quantidade de sindicatos 

que apenas pegavam o dinheiro 

dos filiados e não exerciam um 

trabalho efetivo de proteção aos 

Direitos destes. A nova lei veio 

como uma forma de trazer mais e-

fetividade ao trabalho, e mais se-

gurança ao empregador. O im-

posto sindical passa a ser facul-

tativo para empregados e empre-

gadores, acredita-se então que o 

sindicato que não atender aos in-

teresses de seus associados ten-

de sim a perder com isso. 

     A empresa em que trabalho 

quer que os funcionários traba-

lhem com banco de horas, como 

podemos proceder? 

     Em relação ao banco de horas, 

a empresa deve fazer um acordo 

individual escrito com o empre-

gado, e a compensação das horas 

deverá ser feita no mesmo mês. 

     Encerramos afirmando que as 

mudanças advindas da reforma 

trabalhista, possivelmente estão 

longe de acabar, visto que o go-

verno tem adotado medidas pro-

visórias alterando alguns pontos 

controversos da nova Lei. Nessa 

perspectiva, o que se espera é que 

os reflexos a longo prazo sejam 

efetivamente positivos para a jus-

tiça do trabalho e aqueles que de-

la necessitam. N 

Autor: Juliano De Oliveira Santos 

Fonte: marcojean.com 

 

 

 

 

     Norminha 
 

     SEGUNDO a Organização In-

ternacional do Trabalho (OIT), até 

2020 cerca de 20% de todos os 

produtos manufaturados no mun-

do serão baseados no uso da na-

notecnologia. Se por um lado es-

se avanço científico trará benefí-

cios à humanidade, como TVs, 

computadores e celulares cada 

vez mais modernos, por outro 

vem deixando pesquisadores da 

área de saúde e segurança dos 

trabalhadores em alerta quanto 

aos riscos dessas novas tecnolo-

gias. “Hoje, inclusive, existe um 

ramo da toxicologia chamado de 

nanotoxicologia. Esse conheci-

mento científico tem que chegar 

aos trabalhadores, porque eles 

ainda têm pouca informação so-

bre esses riscos”, explica Arline 

Sydneia Abel Arcuri, pesquisado-

ra da Fundacentro, ligada ao Mi-

nistério do Trabalho. 

     O uso amplo e diversificado de 

nanomateriais na indústria difi-

culta estimativas sobre o número 

de trabalhadores expostos aos e-

feitos ambientais e de saúde des-

sas tecnologias. Ainda há pouco 

conhecimento sobre os perigos, 

mas estudos técnicos apontam 

que estão associados a insumos e 

produtos intermediários utiliza-

dos na indústria, como dióxido de 

titânio, fulerenos, nanopartículas 

de ouro, nanopartículas de prata, 

nanotubos de carbono e polí-

meros, e a produtos finais, como 

chips eletrônicos, displays, filtro 

solar, roupas inteligentes e sem-

sores gustativos, entre outros. 

     Os nanotubos de carbono, por 

exemplo, são úteis para indústrias 

de materiais plásticos, nas con-

duções térmica e elétrica, na 

construção civil, na produção de 

carros e aeronaves e até mesmo 

na medicina. No entanto, alguns 

tipos de nanotubos de carbono de 

paredes múltiplas possuem po-

tencial cancerígeno semelhante 

ao do amianto. “Alguns tipos de 

nanotubo de carbono são muito 

tóxicos”, alerta a pesquisadora da 

Fundacentro. Outros nanomate-

riais, segundo ela, podem ser as-

pirados pelas narinas e chegar ao 

cérebro do trabalhador. “São ris- 

 

cos significativos”, diz Arline. 

     Mudanças - Os avanços tec-

nológicos também estão por trás 

de mudanças no mercado de tra-

balho. Segundo a pesquisadora, 

estes avanços são responsáveis 

pelo aumento da mecanização do 

trabalho e hoje se vê a robô-

tização em várias atividades. 

     Da mesma forma, novos tipos 

de trabalho, como o estilo Home 

Office (em casa), também são fa-

vorecidos pelas tecnologias mo-

dernas, mas podem ter impactos 

na saúde do trabalhador. “Tanto 

os trabalhadores quanto as em-

presas que estão começando a 

usar novas tecnologias devem se 

preocupar com o que vai acon-

tecer daqui para a frente”, diz Ar-

line. 

     Fórum – Essa preocupação le-

vou a Fundacentro a iniciar ações 

nesta área, incluindo o projeto 

“Estudo preliminar dos impactos 
 

 

 

 

da nanotecnologia para a saúde 

dos trabalhadores”, que vem ge-

rando estudos bibliográficos, ma-

terial didático na forma de his-

tórias em quadrinhos, eventos e 

palestras para ampliar a discus-

são e o conhecimento dos traba-

lhadores sobre o assunto. 

     A instituição também realizou 

o Pré-Fórum Mundial Ciência e 

Democracia – Ciência, Tecnolo-

gia e Democracia em Questão, no 

último dia 7 de fevereiro, em São 

Paulo. O objetivo foi discutir o te-

ma, com a participação de pes-

quisadores, trabalhadores envol-

vidos com as novas tecnologias e 

estudantes, abordando três eixos 

de debate: “Avaliação e governan-

ça das novas tecnologias”; “Ciên-

cia e tecnologia para o desenvol-

vimento social” e “Pesquisa cien-

tifica - para que e para quem”. O 

debate deve prosseguir com a 

participação de representantes da 

Fundacentro no Fórum Mundial 

Ciência e Democracia, de 13 a 27 

de março, em Salvador (BA). 

EXEMPLOS DE 

NANOMATERIAIS 

     a) Insumos e produtos inter-

mediários: Dióxido de titânio; Fu-

lerenos; Nanopartículas de ouro; 

Nanopartículas de prata; Nanotu-

bos de carbono; Polímeros nano-

estruturados 

     b) Produtos Finais: Chips ele-

trônicos; Displays; Filtro solar; 

Roupas inteligentes; Sensores 

gustativos. 

N 

Ass. Imprensa MT 

 

imposição de mãos”, explica a 

docente do Senac. 

     Para conferir os pré-requisitos 

da formação, basta acessar o 

Portal www.sp.senac.br/franca, 

no qual as inscrições também po-

dem ser realizadas. Os interessa-

dos podem aproveitar a campanha 

do Senac São Paulo que garante 

30% de desconto em todos os 

cursos livres e técnicos presen-

ciais. N 

http://reikiuniversal.com.br/reki-no-sus/
http://reikiuniversal.com.br/reki-no-sus/
http://reikiuniversal.com.br/reki-no-sus/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
http://www.norminha.net.br/
http://www.topsegconsultoria.com.br/
http://www.sp.senac.br/franca
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ceirização, a quarteirização do tra-

balho a oficinas ainda menores e, 

muitas vezes, clandestinas, o que 

dificulta a fiscalização. “Geral-

mente, as irregularidades não es-

tão no fornecedor direto, mas em 

quem ele subcontrata”, diz Leo-

nardo Dutra, diretor da consultoria 

EY para a área de sustentabili-

dade. Se, por um lado, os holo-

fotes nas grifes ajudam a controlar 

parte do problema, de outro, isso 

desvia a atenção do que o restante 

do mercado está fazendo. 

     No varejo, as grandes redes, 

somadas, representam apenas um 

quarto das vendas de roupas e 

calçados no país. Estima-se que 

46% das vendas sejam de peque-

nas lojas e 30% fiquem com o 

comércio informal, em especial 

camelôs e sacoleiras. Estes não 

pagam impostos, não registram 

funcionários e não são responsa-

bilizados por problemas das con-

fecções de que se abastecem. “É 

mais um aspecto da concorrência 

desleal”, diz Edmundo Lima, dire-

tor executivo da Abvtex. O Brasil 

não pode, é óbvio, conviver com 

aberrações como o trabalho força-

do. Mas também há de combater 

as fontes de atraso que minam os 

negócios. 

     OBS: EXAME recebeu, após a 

conclusão da reportagem, este 

comunicado da Zara Brasil: 

     “Não houve redução da produ-

ção da Zara no Brasil e a empresa 

está empenhada em melhorar as 

condições trabalhistas do setor no 

país. Investiu mais de R$ 20 mi-

lhões para, entre outras coisas, fa-

vorecer a integração social e tra-

balhista dos imigrantes, desen-

volver projetos de formação pro-

fissional e regularização de ofici-

nas (que contaram com quase 90 

mil participantes) e, ainda, na cri-

ação do Centro de Integração da 

Cidadania do Imigrante, em con-

junto com a Secretaria de Justiça 

e Defesa da Cidadania do Estado 

de São Paulo e com o MPT.“ 

N 

Exame/Abril 

     Norminha 

     EM DEZEMBRO, o setor de 

moda foi surpreendido por uma 

denúncia do Ministério Público 

do Trabalho. Após quase um ano 

e meio sem relatos, foi revelado 

um novo flagrante de suposto tra-

balho análogo à escravidão numa 

pequena indústria. Dez imigrantes 

bolivianos foram encontrados em 

três oficinas de costura clandes-

tinas na Grande São Paulo. O am-

biente, desorganizado e sujo, com 

pouca segurança, servia também 

de residência. Havia fios elétricos 

próximos a tecidos facilmente in-

flamáveis. Alguns trabalhadores 

calçavam sandálias de dedo en-

quanto manuseavam máquinas de 

costura com partes móveis sem 

proteção. As jornadas de trabalho, 

segundo o Ministério Público do 

Trabalho, se aproximavam de 70 

horas semanais. 

 

Fiscal em oficina na Grande São 

Paulo: o varejo quer evitar a 

repetição de flagrantes de trabalho 

forçado (Fernando 

Martinho/Ministério do Trabalho) 
 

     Se tais condições reportadas 

pelos fiscais — inaceitáveis nu-

ma economia moderna — che-

gam ao ponto de caracterizar es-

cravidão, a Justiça ainda precisa 

definir. Mas o trabalho degradante 

está mais do que qualificado. As 

peças seriam vendidas nas lojas 

das grifes Animale e A.Brand, am-

bas do grupo varejista carioca So-

ma. Logo após o flagrante, o So-

ma alegou ter sido surpreendido 

com a notícia e garantiu que todos 

os seus fornecedores assinam 

contratos se comprometendo a 

cumprir a legislação trabalhista. 

     Procurada por EXAME, em co-

municado por escrito, a Animale 

argumentou que foi “um caso iso-

lado e inédito”. Destacou “a im-

portância de todo o setor varejista 

no desenvolvimento e na imple-

mentação de iniciativas para eli-

minar tais práticas lamentáveis na 

cadeia de produção” e que “traba-

lha continuamente revendo pro-

cessos a fim de coibir condições 

inadequadas de trabalho”. De prá-

tico, depois de a irregularidade vir 

à tona, a Animale fez uma parceria 

com a Cotecna, empresa especia-

lizada em monitorar fornecedores 

do varejo, e se associou à Abvtex, 

entidade das varejistas de roupas 

que mantém um programa para 

combater irregularidades do cam-

po trabalhista no setor. 

     O caso da Animale é mais um 

de uma série de flagrantes que co-

locam o Brasil entre os países e-

mergentes com histórico de pro-

blemas na indústria da moda, ao 

lado de China, Índia, Bangladesh 

e Vietnã. Segundo dados do Mini- 

stério do Trabalho, desde 2006, 

pelo menos 26 confecções foram 

alvo de fiscalização conjunta de 

agentes do Ministério do Traba-

lho, do Ministério Público do Tra-

balho, da Polícia Federal e da Po-

lícia Rodoviária Federal sob sus-

peita de manter trabalho degra-

dante. Entre elas havia fornecedo-

ras de redes do varejo de roupas, 

como Zara, M. Officer e Gregory. 

     Algumas empresas atingidas 

por esse tipo de acusação reco-

nheceram o problema e se mexe-

ram para mudar. Outras brigam 

na Justiça para se defender do 

que consideram distorções e exa-

geros por parte da fiscalização. 

Para as empresas afetadas por es-

se tipo de acusação, porém, se-

jam das legalmente culpadas ou 

não, o episódio tende a ser des-

truidor. Na era da informação ins-

tantânea e do poder das redes so-

ciais, pode até ser fatal aos ne-

gócios. 

     O caso mais emblemático é o 

da fabricante americana de rou-

pas e calçados esportivos Nike. 

Em 1991, foi noticiado que funci-

onários de confecções da marca 

na Indonésia trabalhavam em 

condições degradantes, receben-

do 14 centavos de dólar por hora. 

O caso repercutiu no mundo, in-

clusive na Olimpíada de Barcelo-

na, em 1992, e seguiu piorando 

nos anos seguintes. Em 1997, as 

ações da Nike caíram quase 40%. 

Boicotes à marca ajudaram as 

vendas a cair 8% em 1998. Foram 

anunciadas, então, medidas em 

série, entre as quais aumentos de 

salário, a intensificação da fisca-

lização nas oficinas e a elevação 

do nível de pureza do ar nas fá-

bricas da Ásia para padrões ame-

ricanos. 
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     Em 1998, a Nike gastou mais 

dinheiro promovendo a reputação 

dos produtos do que qualquer 

outra companhia de calçados ou 

confecção no mundo: mais de 1,1 

bilhão de dólares. Parte da bolada 

foi para contratar garotos-propa-

ganda do porte de Michael Jor-

dan, o astro do basquete. De 2002 

a 2004, a Nike fez 600 auditorias 

em fábricas e, em 2005, tornou-

se a primeira empresa do setor a 

publicar a lista completa de forne-

cedores, condições de trabalho e 

salários na produção. Apesar de 

ter conseguido reverter o proble-

ma, até hoje a Nike é lembrada 

pelo episódio. 

     A primeira ocorrência no Bra-

sil a ganhar projeção foi a da rede 

de lojas Zara, controlada pelo 

grupo  espanhol  Inditex.  Em no- 

vembro do ano passado, a 4a Tur-

ma do Tribunal Regional do Tra-

balho de São Paulo responsabili-

zou a companhia por irregularida-

des encontradas em agosto de 

2011 em oficinas subcontratadas. 

Nelas, segundo a acusação, 15 

bolivianos e peruanos trabalha-

vam em ambiente insalubre, 15 

horas por dia, para ganhar 2 reais 

por peça costurada. O caso foi o 

primeiro da Zara no mundo. 

     Nos dois dias seguintes à notí-

cia, as ações da Inditex acumu-

laram queda de 8% na bolsa de 

Madri. A empresa teve de reportar 

o incidente no balanço, admitindo 

que as oficinas feriram seu código 

de ética. A Inditex também tentou 

acalmar o mercado alegando que 

tinha mais de 50 fornecedores no 

Brasil e que os casos irregulares 

atingiram 0,03% da produção. 

Depois, a companhia reduziu o 

volume de roupas que produz no 

país, segundo EXAME apurou. A-

gora, se for condenada em segun-

da instância (a empresa está re-

correndo), pode ser a primeira re-

de do varejo a entrar para a lista 

de sentenciadas por trabalho aná-

logo à escravidão divulgada pelo 

Ministério do Trabalho — por 

ora, a chamada “lista suja” é po-

voada por empresas da agropecu-

ária e da construção civil. 

     Ainda no ano passado a Zara 

foi multada em 3,4 milhões de re-

ais por descumprir parte do Ter-

mo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) firmado com o Ministério 

Público em 2011. Em vez de aju-

dar as confecções problemáticas 

a se regularizar, a empresa desa-

bilitou esses fornecedores de seu 

programa. Um novo TAC foi fir-

mado. 

     Outro caso recente está cha-

mando a atenção. Em novembro, 

a M5, proprietária das grifes M. 

Officer e Carlos Miele, foi conde-

nada em primeira instância pela 

Justiça de São Paulo por flagran-

tes de trabalho considerado aná-

logo à escravidão em subcontra-

tadas em 2014. Além da multa de 

6 milhões de reais, está em jogo 

sua sobrevivência. A M5 pode ser 

a primeira empresa a ser enqua-

drada na Lei Paulista de Combate 

à Escravidão (conhecida como Lei 

Bezerra). A regulação prevê que, 

se for confirmada a condenação 

em segunda instância, nas esferas  

trabalhista ou criminal, a compa-

nhia ficará impedida de exercer a-

tividades no setor no estado por 

dez anos. 

     Carlos Miele, fundador da 

companhia, afirma que sempre se 

preocupou em contratar oficinas 

certificadas e regularizadas. De a-

cordo com ele, as confecções que 

foram alvo das denúncias teriam 

sido subcontratadas sem conhe-

cimento da marca e costuravam 

também peças para outros clien-

tes. “Somos absolutamente con-

trários a qualquer forma de traba-

lho degradante e sempre atuamos 

de forma socialmente responsá-

vel”, diz Miele. A M5 está recor-

rendo da condenação. E diminuiu 

de 120 para 23 o número de for-

necedores da M. Officer para ter 

maior controle da cadeia. 

 

Padrão mundial: a marca alemã 

Adidas é considerada referência em 

combate à escravidão | Germano 

Lüders 
 

    Ninguém duvida de que os 

consumidores estão mais exigen-

tes, e muitas marcas já entende-

ram que precisam aumentar a 

transparência. A varejista ameri-

cana de roupas Everlane foi criada 

em 2011 já com a proposta de ser 

100% transparente. Em seu site é 

possível encontrar quanto do pre-

ço do produto vem do custo com 

matéria-prima, mão de obra, lo-

gística e impostos. A empresa ga-

rante que analisa dados de forne-

cedores, faz visitas às fábricas e 

mantém uma equipe que acom-

panha se os salários pagos aos 

trabalhadores estão justos, e se a 

carga horária é adequada. Na Bla-

ck Friday, tradicional data de pro-

moção do varejo, o lucro arreca-

dado é repassado a projetos que 

melhorem a vida de operários. 

     A Everlane ainda é pequena, 

mas analistas estimam que, com 

seu apelo de transparência, ela te-

nha dobrado o faturamento para 

100 milhões de dólares em 2017. 

Entre as grandes, as multina-

cionais C&A, holandesa, e Adi-

das, alemã, seguem padrões dita-

dos pela matriz e fazem uma ri-

gorosa  auditoria nos  fornecedo- 

res, avaliando dezenas de crité-

rios, desde se a oficina tem saída 

de emergência e ventilação até se 

todos os funcionários e subcon-

tratados têm carteira assinada. 

Dependendo do problema, o for-

necedor pode ser desabilitado. 

     As duas receberam em 2017 o 

prêmio Stop Slavery (“Pare a es-

cravidão”, numa tradução livre), 

da Fundação Thomson Reuters. 

“Fazemos tudo dentro de casa 

porque queremos assegurar o 

mesmo padrão internacional de 

monitoramento. Não achamos 

que vale terceirizar essa respon-

sabilidade”, diz Maraike Wegner, 

gerente de sustentabilidade da A-

didas Brasil. 

     Aqui, a Abvtex encabeça um 

projeto para combater o problema 

no setor. Desde 2010, a entidade 

já auditou 4.000 confecções que 

fornecem às lojas. Quem quiser 

vender para suas 23 associadas - 

redes como Marisa, Renner, Ria-

chuelo, Hering, Reserva e, mais 

recentemente, Animale — precisa 

estar em conformidade com todas 

as exigências trabalhistas. 

     Do outro lado, as varejistas se 

comprometem a só contratar 

quem tiver o selo do programa. 

Ele é inspirado no trabalho feito 

desde 1999 pela Fair Labor As-

sociation, uma organização com 

sede em Washington formada por 

universidades, ONGs e compa-

nhias socialmente responsáveis, 

dedicada a proteger os direitos 

dos trabalhadores no mundo. A a-

tuação da Fair Labor Association 

envolve a realização de fiscaliza-

ções de surpresa em fábricas e a 

emissão de certificados de melho-

res práticas para empresas mere-

cedoras. 

     A cadeia têxtil no país é grande 

- a quinta do mundo. Movimenta 

45 bilhões de dólares, com 6 bi-

lhões de peças de vestuário e i-

tens de cama, mesa e banho por 

ano. Diferentemente das asiáticas, 

as confecções brasileiras são pe-

quenas e é comum, além da ter- 

Chega da moda cafona do trabalho escravo 
Vestir essa roupa degradante tende a ser destruidor para as empresas afetadas por esse tipo de acusação, sejam elas legalmente culpadas ou não 

 

Advogada esclarece 

situações do trabalho 

escravo moderno 

     O programa Falando Franca-

mente traz a Subprocuradora Ge-

ral da República Luiza Cristina 

Frischeisen para falar sobre traba-

lho escravo moderno. 

     Segundo ela, é preciso des-

mistificar a imagem que se tem 

dessa prática. "As pessoas ten-

dem a achar que o trabalho escra-

vo acontece mais em áreas rurais 

e isso não é verdade. Nós temos 

várias formas de trabalho escravo 

moderno em várias regiões do 

nosso país", apontou. 

     A advogada esclareceu, ainda, 

que as situações degradantes de 

trabalho acabam sendo descober-

tas por meio de denúncias e de 

inspeções de rotina de auditores 

do Trabalho. Ouça a entrevista na íntegra 
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