
 
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! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Auditor-fiscal 

orienta sobre 

equipamentos de 

proteção individual 

de trabalhadores 

     NORMINHA 

     Capacetes, óculos, protetores 

auditivos, protetores faciais, lu-

vas, calçados e cinturões são al-

guns dos Equipamentos de Prote-

ção Individual (EPIs) listados no 

Anexo 1 da Norma Regulamenta-

dora nº 6. Apesar da importância, 

são recorrentes, segundo o chefe 

do Serviço de Normatização e Re-

gistros, auditor-fiscal do Trabalho 

Joelson Guedes da Silva, proble-

mas como a falta de uso e o não 

fornecimento dos equipamentos 

pelo empregador. 

     "Nas fiscalizações do Ministé-

rio do Trabalho é comum consta-

tarmos o uso inadequado do EPI, 

em virtude da falta de orientação e 

treinamento pela empresa, e en-

contrarmos equipamento danifi-

cado e trabalhador sem o EPI", 

disse Joelson durante entrevista 

ao Programa Jornada da TV TST, 

nesta segunda (26). 

     Leia mais no MTB. 

N 
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DESDE 18/AGOSTO/2009 

Curso completo 

da NR-12 está 

confirmado em 

Presidente 

Prudente 

     NORMINHA 

     O Curso profissionalizante pa-

ra trabalhar com todas as etapas 

do ciclo da NR-12, programado 

para ser realizado em Presidente 

Prudente (SP) nos dias 14, 15, 16 

e 17 de março de 2018, no Cam-

pus II da Unoeste, está confirma-

do! Mas existem vagas disponí-

veis! Inscrições em conjunto de 3 

participantes ou mais com Super-

desconto. 

    Todas informações/Inscrições: 

     contato@norminha.net.br ou 

     Celular/WhatsApp 

     18 99765 2705 

     CONFIRMADOS: 

     Outros cursos que também es-

tão confirmados e as inscrições 

irá até preencher as vagas defini-

das, são: 

     Vitória (ES): Curso de Higiene 

Ocupacional com ênfase em perí-

cia/assistência técnica nos dias 

23, 24 e 25 de maio; 

     Araçatuba (SP): Curso de PPR 

A com ênfase em PPP e eSocial 

no dia 07 de abril; e em 

     Jaú (SP): eSocial e os requi-

sitos para SST nos dias 4 e 5 de 

maio. Informações e inscrições 

nos endereços acima citados. N 

I Congresso VN 

Conhecimentos 

começa neste 

sábado 

     NORMINHA 

     Três eventos vão marcar o iní-

cio do 1º Congresso VN de Co-

nhecimentos em Araçatuba (SP). 

Todos os eventos serão realiza-

dos no Araçatuba Plaza Hotel. 

     In-Foco – Fotografias é o e-

vento inédito que contará com a 

coordenação da fotógrafa Nina 

Rosa. Neste sábado, dia 03/03 

das 11 às 13 horas. Inscrições até 

02/03. CLIQUE AQUI. 

 

Nina Rosa 

     O evento irá proporcionar mo-

mentos de descontração, de inte-

ração e troca de experiências com 

os participantes. Leve sua câmara 

e... tire muitas fotos! 

     Segurança em Instalações Elé-

tricas: Reciclagem para eletricis-

tas e demais profissionais envol-

vidos que pretendem aperfeiçoar 

conhecimentos. O evento ocorre 

no sábado, dia 03/03 das 14 às 

20h15. INSCRIÇÕES ATÉ 01/03. 

 

Luiz Henrique S. Oliveira 

     Empreendedorismo Jovem: 

     Empreendedorismo Jovem e 

Lucrativos com Projetos Eletrôni-

cos. Das 20h15 às 22h15. 

     INSCRIÇÕES ATÉ 01/03. 

     O Congresso continua nos 

dias 19 e 20 com ISO 9001 Inter-

pretação, aplicação, auditoria e 

PA e NR-12. INSCRIÇÕES. N 
 

 
 

 

 

Fundacentro do 

Pará realiza 

curso sobre CIPA 

 

As inscrições já estão 

disponíveis 

Por Wesley Fernandes 

     NORMINHA 

     Em Belém, Pará, a Fundacen-

tro realizará de 20 a 23 de Março, 

das 8h30 às 12h30, o curso “Nor-

ma Regulamentadora Nº 05 (Ci 

pa): Aspectos Técnicos e Legais”. 
 

 
 

     O engenheiro Civil e de Segu-

rança do Trabalho, Paulo Sérgio 

Gonçalves da Gama, será o do-

cente do curso. Ele também é Su-

perintendente Regional do Traba-

lho no Pará. 

     O curso será realizado na sede 

da Fundacentro, situada à rua Ber-

nal do Couto, 781, Umarizal, Be-

lém. 
 

 
 

     As vagas são limitadas e os in-

teressados deverão enviar nome 

completo, profissão e contato pa-

ra eventos.cepa@fundacentro.gov.br 

Além dos dados, é necessária 

também a doação de 01 brinque-

do com selo do INMETRO, 01 CD 

virgem e 01 lanche (bolo, suco, 

pães, frutas). 

     Outras informações podem ser 

obtidas pelo telefone (91) 3222-

1973 

     Folder N 

 

Por ACS/ Débora Maria Santos 

     NORMINHA 

     No dia 15 de março, das 14h 

às 15h, a Fundacentro do Espírito 

Santo oferece aos profissionais e 

estudantes da área de segurança e 

saúde no trabalho e de engenharia 

afins à atividade, trabalhadores, 

sindicalistas e empresários pro-

prietários destes equipamentos, a 

palestra sobre “Caldeiras e Vasos 

de Pressão – Conhecendo a Nor-

ma Regulamentadora nº 13”. 

     A palestra tem como intuito 

ampliar os conhecimentos sobre 

os agentes de riscos ocupacio-

nais envolvidos com caldeiras e 

vasos de pressão, para que pos-

sam buscar o reconhecimento, a-

valiação e o seu controle. Essa 

iniciativa visa à prevenção da in-

tegridade física dos trabalhadores 

na operação destes equipamentos 

por meio do cumprimento de pro-

cedimentos preconizados na nor-

ma regulamentadora nº 13. 

     Além disso, a aula pretende 

contribuir para a formação de a-

gentes multiplicadores, na sócia-

lização de informações e em sua 

conscientização que possibilite a 

redução e eliminação dos aciden-

tes do trabalho nesta atividade o-

peracional. 

     Sob coordenação do pesqui-

sador e engenheiro da Fundacen-

tro/ES, Antônio Carlos Garcia Ju-

nior, a palestra será proferida pelo 

engenheiro mecânico e de segu-

rança do trabalho, Eduardo Ores-

tes Jaeger. 

     O palestrante abordará o histó-

rico, acidentes envolvendo caldei-

ras e vasos de pressão, como di-

ferenciar uma caldeira de um vaso 

de pressão, instalações de caldei- 
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Aberta até abril, consulta pública do setor 

da limpeza urbana 
Audiência Pública será realizada no dia 4 de abril na sede da Fundacentro 

 

 

leta seletiva, trabalho dos monito-

res da Febem, coletores de lixo, 

entre outros, Tereza se uniu ao 

Grupo de Trabalho no ano passa-

do. 

     De 2016 até a data de abertura 

da consulta pública foram várias 

as atividades conduzidas pelos 

integrantes do Grupo. 

 

     Em um primeiro momento, ob-

jetivou-se a realização de visitas 

em cooperativas de catadores, a-

terro sanitário, para compreender 

como é o processo de trabalho 

desde a coleta até o destino final, 

bem como traçar um diagnóstico 

dos principais problemas encon-

trados nos ambientes de trabalho. 

     O GT é formado por Tereza 

Luiza Ferreira dos Santos da Fun-

dacentro, pelos Auditores Fiscais 

do Trabalho, Joelson Guedes da 

Silva; Alexandre Furtado Scarpelli 

Ferreira; Carolina Silva Melo A-

raujo; Jose Almeida Martins de 

Jesus Junior; Gleides Oliveira 

Freitas; Acássia Teófilo Assis Nu-

nes Leite e Romulo Machado e 

Silva. 

     As reuniões do Grupo foram 

sediadas na Fundacentro em SP e 

na Secretaria de Inspeção do Tra- 

Por ACS/ A. R. 

     NORMINHA 

     Desde 31 de janeiro de 2017, 

está aberta para consulta pública, 

no site do Ministério do Trabalho 

e Emprego, a Norma Regulamen-

tadora sobre Limpeza Urbana. 
 

 
 

     Publicada por meio da Secre-

taria de Inspeção do Trabalho 

Portaria No- 588, de 30 de janeiro 

de 2017, o texto para consulta 

disponibiliza informações bási-

cas referentes às atividades de 

limpeza urbana. 

     Em 2016, atendendo a uma 

demanda dos empregadores e tra-

balhadores foi criado um Grupo 

de Trabalho (GT Nacional), for-

mado por pesquisadores da Fun-

dacentro e Auditores Fiscais do 

Trabalho e que culminou na ela-

boração do texto para consulta. 

     Uma observação feita por Te-

reza Ferreira que faz parte do GT e 

ocupa o cargo de Assessora da 

Diretoria Técnica da Fundacentro 

foi quanto à solicitação para ela-

boração da Norma. “Foi uma ati-

tude inédita partir dos emprega-

dores e trabalhadores uma solici-

tação junto à CTPP para criação 

da Norma para regularizar a ativi-

dade”, coloca. 

     Autora de obras e pesquisas 

conduzidas na área de enferma-

gem, da saúde dos catadores, co- 

 

Caldeiras e Vasos de Pressão será tema de 

palestra em Vitória (ES) 
 

 

balho (SIT/DSST/CGNOR), em 

Brasília. 

Tema será apresentado em 

Audiência Pública 

     A Norma Regulamentadora pa-

ra Trabalhadores da Limpeza Ur-

bana será debatida em Audiência 

Pública no dia 4 de abril de 2017, 

no auditório da Fundacentro em 

SP. A Audiência Pública acontece 

das 13h30 às 17h30. 

     Seu principal objetivo é envol-

ver os cidadãos e promover uma 

discussão igualitária entre a soci-

edade que mostre a importância e 

peculiaridades da atividade de-

senvolvida com coleta e varrição 

de resíduos. 

 

     Coordenada por Tereza Ferrei-

ra Luiza dos Santos, Assessora 

Técnica da Diretoria Técnica da 

entidade e Joelson Guedes, coor-

denador do GT e servidor da SIT/ 

MT, a Audiência terá em seu con-

teúdo programático, palestra so-

bre coletores de lixo, apresenta-

ção da Norma Regulamentadora 

proposta e abertura de inscrições 

para contribuições à Norma. 

     Inscreva-se e participe. 

N 

 

Palestra será realizada na 

Fundacentro do Espírito Santo 
 

ras e de vasos de pressão, o que é 

um profissional habilitado e o que 

é necessário para operar caldeira 

e/ou vaso de pressão. Além des-

ses tópicos, também serão desta-

cados os treinamentos e inspe-

ções, cuidados com caldeiras e 

vasos de pressão, alterações da 

norma e outras normas pertinen-

tes e no final será feito um debate 

com sessão de perguntas e res-

postas. 

     A inscrição é feita via onli ne. 

Informações com Raquel ou Aline, 

pelo telefone: (27) 3315.0040, ra-

mal 220 e 238. 

     Folder e inscrição. N 
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http://www.abho.org.br/
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Fundacentro no Paraná e parceiros preparam 

evento em comemoração ao Dia da Mulher 

Higienistas Ocupacionais recebem palestra sobre 

radiação ionizante e não ionizante 

 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi 

     NORMINHA 

     O Grupo Técnico de Higienis-

tas Ocupacionais de Minas Gerais 

(GTHO MG) recebeu no sábado, 

24, palestra do Fisico Nuclear e 

Diretor Técnico da Fundacentro, 

Robson Spinelli Gomes. 

 

     Criado em 2016, o GTHO tem 

como objetivo a realização de es-

tudos e divulgação voluntária sem 

fins lucrativos dos conhecimen-

tos e melhores práticas no campo 

da Higiene Ocupacional. 

 

     De acordo com informações 

fornecidas pelo Grupo, as primei-

ras reuniões ocorreram na cidade 

de Belo Horizonte em 2016, mas 

com o passar do tempo, a inten-

ção era de alcançar um maior nú-

mero de profissionais e pessoas  
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Evento contou com a presença de Robson Spinelli, diretor 

técnico da Fundacentro 

 

contro, o presidente da ABHO, 

Osny Ferreira de Camargo, repre-

sentando a Associação Brasileira 

de Higienistas Ocupacionais. 

     O evento contou com um pú-

blico de mais de cinquenta pes-

soas, dentre elas, profissionais e 

estudantes das áreas de Seguran-

ça e Saúde Ocupacional. 

N 
 

 

Petrobras assina Termo de 

Compromisso com o Ibama para 

adequar plataformas e deverá 

investir R$ 100 milhões em 

conservação ambiental 

 

Foto: Ibama - A presidente do Ibama e a diretora de Exploração e 

Produção da Petrobras assinam Termo de Compromisso em Brasília 

 

ses, com a participação de técni-

cos, corpo jurídico e dirigentes do 

Ibama e da Petrobras, e teve apoio 

do ministro do Meio Ambiente, 

Sarney Filho. 

     “A Petrobras está totalmente 

comprometida com os valores do 

Ibama. Esse Termo de Compro-

misso materializa esses valores 

comuns. A companhia atua ali-

nhada com o Instituto, colaboran-

do para a melhoria da gestão am-

biental no país”, afirmou Solange 

Guedes. 

     O documento abrange as pla-

taformas P-52, P-54, P-55 e P-

62, no Campo de Roncador, da 

UO-Rio; P-38, P-40, P-51 e P-56, 

no Campo de Marlim Sul, da UO-

Rio; P-18, P-19, P-26, P-32, P-

33, P-35, P-37 e P-47, no Campo 

de Marlim, da UO-BC; PPM-1, no 

Campo de Pampo, da UO-BC; P-

43, no Campo de Barracuda, da 

UO-Rio; P-53 e Cidade de Niterói, 

no Campo de Marlim Leste, da 

UO-Rio; P-65, no Campo de En-

chova, da UO-BC; P-50, no Cam-

po de Albacora Leste, da UO-Rio; 

Capixaba, no Campo de Cachalo-

te, da UO-ES; Cidade de Itajaí, no 

Campo de Bauna, da UO-BS; Ci-

dade de Anchieta, no Campo de 

Baleia Azul, da UO-ES; Cidade de 

Vitória, no Campo de Golfinho, da 

UO-ES; P-48, no Campo Cara-

tinga, da UO-Rio; e PCR-1, no 

Campo de Curimã, da UO-RNCE. 

     O Termo de Compromisso foi 

publicado no Diário Oficial da 

União na segunda-feira (26/02). 

     Mais informações: 

     • Extrato de Termo de Com-

promisso - Diário Oficial da União 

de 26/02/2018 

  

Fonte: Assessoria de 

Comunicação do Ibama 

 

Uma ótima semana a todos e até 

a próxima! 

Patricia Milla Gouvêa Dantas 

 

nas diversas regiões do estado de 

Minas Gerais. 

     Spinelli ministrou duas pales-

tras: “Aspectos Técnicos da Pro-

teção Radiológica em Serviços de 

Saúde com Ênfase em Biossegu-

rança” e “Aspectos Técnicos da 

Exposição Ocupacional aos Cam-

pos Eletromagnéticos”. 

     Também esteve presente no en 

 

Evento será realizado no auditório do Ministério Público do 

Trabalho do Paraná 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi 
 

     NORMINHA 

     A Fundacentro no Paraná, em 

parceria com o Ministério Público 

do Trabalho- MPT e o Subsistema 

Integrado da Saúde do Servidor- 

SIASS convidam para o Seminá-

rio em Comemoração ao Dia da 

Mulher. 

     Constam da programação, as 

palestras: “A Mulher e a Síndrome 

de Burnout- “A Doença do Esgo-

tamento Profissional” e “Cuida-

dos Específicos durante o Proces-

so do Envelhecimento da Mu-

lher”, apresentadas por Vania 

Carla Camargo – Enfermeira, 

mestre em Tecnologias da Saúde 

com ênfase em Bioengenharia, 

MBA em Gestão do Conheci-

mento na Educação Superior, Do-

cente no Instituto Federal do Pa- 

raná nas temáticas Saúde Cole-

tiva, Saúde do Idoso, Saúde da 

Mulher e Saúde do Trabalhador e 

Sandra Maria Lunedo – Médica, 

Especialista em Saúde Pública, 

Mestre em Clinica Cirúrgica, Pe-

rita do SIASS. 

     O evento é coordenado por 

Maria Madalena Pacífico e Maria 

do Monte Corrêa, ambas da Fun-

dacentro e Lucia Harumi Minami, 

Enfermeira do SIASS Curitiba. 

    Local e horário 

     O seminário será realizado no 

auditório do Ministério Público 

do Trabalho, situado à avenida Vi-

cente Machado, 84 – Centro. 

     No dia 8 de março, das 13h30 

às 15h45 com inscrições gratui-

tas podendo ser efetuadas no 

portal da Fundacentro. Acesse. 

     Informações pelos telefones 

(41) 3313-5200 / 3313-5218. N 

Forças-tarefa do 

MPT-RS 

realizaram dez 

operações sobre 

meio ambiente 

de trabalho em 

2017 

 

Frigoríficos, hospitais, arrozeiras 

e indústria petroquímica foram 

os setores investigados 

     NORMINHA 

     O Ministério Público do Tra-

balho no Rio Grande do Sul (MP 

T-RS) realizou, em 2017, dez o-

perações de quatro forças-tarefa 

distintas voltadas ao meio ambi-

ente de trabalho. Foram quatro o-

perações em hospitais, três em 

frigoríficos, duas em arrozeiras e 

uma no setor petroquímico. Em 

todas, o MPT conta com a parce-

ria de órgãos na análise de as-

pectos de saúde e segurança do 

Trabalho. O movimento sindical 

dos trabalhadores também parti-

cipa das visitas. Hospitais e frigo-

ríficos são dois dos projetos prio-

ritários do MPT-RS, que constam 

no planejamento estratégico, jun-

to com investigação sobre traba-

lho infantil em cadeias produtivas 

e migrantes. 
 

 
 

     Hospitais 

     É o segundo ano da força-ta-

refa dos hospitais, que, desde ju-

lho de 2016, inspecionou oito 

instituições. Em 2017 houve ope-

rações nos hospitais Dom João 

Becker, de Gravataí (março), São 

Vicente de Paulo, de Passo Fun-

do (abril), Virvi Ramos, de Caxias 

do Sul (agosto), e Santa Cruz, de 

Santa Cruz do Sul (outubro). As 

operações de 2018 devem ser 

planejadas em reunião no fim de 

março. 

     Frigoríficos 

     Por sua vez, a força-tarefa dos 

frigoríficos, iniciada em 2014, te-

ve até o momento 45 operações, 

3 delas em 2017, passando a ser 

coordenada em 2018 pelos repre-

sentantes da Coordenadoria Na-

cional de Defesa do Meio Ambi-

ente do Trabalho (Codemat), pro-

curadores Rogério Uzun Fleis-

chmann e Priscila Dibi Schvarcz. 

No momento, a adequação dos 

frigoríficos está sob acompanha-

mento, mediante procedimentos 

sob a responsabilidade de diver-

sos procuradores do MPT. 

     Já a força-tarefa do polo pe-

troquímico de Triunfo, conduzida 

pela procuradora do MPT em 

Santa Cruz do Sul Enéria Thoma-

zini, foi iniciada em dezembro, N 

     Norminha 

     A presidente do Ibama, Suely 

Araújo, e a diretora de Exploração 

e Produção da Petrobras, Solange 

Guedes, assinaram na sexta-feira 

(23/02) Termo de Compromisso 

(TC) que estabelece as medidas e 

ações necessárias para ajustar o 

processo de descarte da água de 

produção em 28 plataformas na 

Bacia de Campos (RJ) às exigên-

cias da legislação ambiental. O 

documento define cronograma de 

ações durante período de transi-

ção de dois anos para que o Teor 

de Óleo e Graxa (TOG) na água de 

produção em todas as plataformas 

atenda os parâmetros definidos 

pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (Conama), considerado 

o método SM 5520-B. 

     Sem prejuízo da obrigação de 

reparar os danos causados pelo 

descarte da água de produção, a 

Petrobras deverá investir R$ 100 

milhões em projetos de conserva-

ção da biodiversidade marinha e 

costeira, estabelece o TC. A maior 

parte dos recursos (R$ 60 mi-

lhões) de compensação será des-

tinada ao programa GEF-Mar, ge-

renciado pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), e o restante ao 

Fundo Nacional do Meio Ambien-

te (FNMA). 

     A empresa também deverá dis-

ponibilizar barcos para a fiscali-

zação ambiental federal e serviço 

de monitoramento aéreo na região 

das plataformas marítimas. 

     Para a presidente do Ibama, o 

compromisso vai gerar maior ri-

gor no controle dos padrões de 

qualidade da água que é descar-

tada nessas plataformas. "Repre-

senta avanço histórico para a pro-

teção ambiental, sem dúvida al-

guma. Também reflete amadureci-

mento na relação entre o Ibama e 

a Petrobras." 

     O TC é resultado de negocia-

ção  iniciada há mais  de seis me- 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
https://www.sympla.com.br/i-congresso-vn-de-conhecimentos---eventos__245716
https://www.sympla.com.br/i-congresso-vn-de-conhecimentos---eventos__245716
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Simpósio internacional favorece o 

network e construção de pontes 

para novos projetos e negócios 

sustentáveis 

Por Sofia Jucon 

     NORMINHA 

     O programa temático do SISS 

MA – Simpósio Internacional de 

Soluções Sustentáveis para o 

Meio Ambiente, foi definido, dia 

23 de fevereiro, durante reunião 

do Comitê Científico da Ecomon-

do Brasil 2018. Presidida pela 

Professora Dra. Tatiana Tucundu-

va P. Cortese, a reunião contou 

com Gabriela Otero, da Abrelpe; 

Flávio Ribeiro, da Cetesb; Ricardo 

Garcia, da Fiesp; Cris Cruz, da 

Green Eletron; Leonardo Maglio, 

do gabinete do vereador Gilberto 

Natalini; Biagio F. Giannetti, da 

Unip; Renato Cordeiro, Thiago 

Marques e Sofia Jucon, da Eco-

mondo Brasil. O Comitê Científi-

co vem se reunindo desde junho 

de 2017 e foi formado com o ob-

jetivo de apresentar um conteúdo 

diferenciado que proporcione um 

momento de atualização profis-

sional e ajude a encontrar solu-

ções em prol da sustentabilidade. 

Ao longo dos trabalhos foram 

sendo construídos diálogos com 

foco nos pilares principais da fei-

ra, Resíduos e Energia, buscando 

delinear uma programação que a-

tendesse os anseios e demandas 

do setor industrial e de toda a so-

ciedade.  

     Segundo Tatiana, os especia-

listas que compõem o Comitê Ci-

entífico dedicaram-se para apre-

sentar ao público do SISSMA 

uma programação que não só de-

monstre os desafios em torno de 

questões que permeiam a susten-

tabilidade, mas traga novas pers-

pectivas. “As reuniões foram con-

duzidas de forma a discutirmos 

pontos importantes, que supris-

sem lacunas que foram observa-

das diante das experiências de ca-

da um em suas respectivas áreas 

de atuação. Nosso objetivo foi 

formar um simpósio que seja, de 

fato, produtivo e interativo, com 

foco em conteúdos que são im-

prescindíveis para qualquer em-

presário, pesquisador, gestor pú-

blico ou profissional ligado ao se-

tor de meio ambiente e susten-

tabilidade. Neste primeiro mo-

mento, conseguimos atingir nos-

sos objetivos e vamos promover 

um evento que não será só de pa-

lavras prontas, mas que mostrará 

soluções e, sobretudo, oportuni-

dades para muita interação positi-

va entre os especialistas convi-

dados e os participantes”, anun-

ciou Tatiana. 

     Os integrantes do Comitê tam-

bém ressaltaram a importância da 

abordagem que será feita no sim-

pósio para o momento atual que 

vive nosso país e toda a comuni- 

 

 

Ajude sua TV a encontrar os canais digitais 
 

 

 

Oliveira. Já o debate terá coorde-

nação da pesquisadora da Funda-

centro e doutora em Políticas de  
 

 

 

 

4G após o desligamento do sinal 

analógico. Esse processo teve iní-

cio em abril de 2015 e, de acordo 

com cronograma definido pelo 

Ministério da Ciência, Tecnolo-

gia, Inovações e Comunicações, 

mais de 1300 municípios terão o 

sinal analógico desligado até 

2018. 

N 
 

 

 

Mírian Silvestre, Juliana Oliveira e Thais Barreira 

Prevenção em Saúde no Trabalho 

pela University of Massachusetts-

Lowell, Thais Barreira. 

     O evento ocorre das 14h às 

16h30, no Instituto Agronômico – 

IAC, localizado na avenida Barão 

de Itapura, 1481, em Botafogo, 

Campinas/SP. A coordenação té-

cnica é da engenheira de segu-

rança do trabalho, Thais Santiago, 

e da psicóloga Leonor de Cam-

pos, ambas da Fundacentro de 

Campinas. N 

     Vários outros eventos ocorre-

rão pelo Brasil. 

     Se você estiver organizando 

um aí na sua região, tire fotos e 

envie informações de como foi: 

contato@norminha.net.br 

dade global em torno das ques-

tões ambientais. “Direcionamos o 

debate para algo construtivo. Tra-

balhamos com a meta de trazer o 

público para participar de um en-

contro que vai fazer a diferença 

em suas ações a partir do que irão 

assistir. Portanto, é importante 

que aproveitem esse espaço, fa-

çam seu network e construam 

pontes para novos projetos e ne-

gócios que viabilizem o conceito 

do ganha-ganha e um futuro mais 

sustentável para todos”, observa-

ram. 
 

 

Tatiana Tucunduva presidente do 

Comitê Científico da Ecomondo 

Brasil 
 

     Entre os tópicos que traduzem 

os esforços para essa primeira e-

dição do SISSMA, Tatiana desta-

cou que, desde o princípio, o ob-

jetivo foi realizar um evento bem 

feito, pequeno, mas com foco pa-

ra que proporcione a sua conso-

lidação na área em nível interna-

cional. “Vamos trazer especialis-

tas com experiências práticas e 

muita vontade de contribuir para 

proposta do simpósio”, destaca. 

Debate construtivo e desafiador 

     Dentro do formato proposto no 

início das reuniões, a programa-

ção desta primeira edição do SIS 

SMA derivou de todas as discus-

sões em pautas, sugestões rece-

bidas e avaliações envolvendo as 

questões políticas, institucionais 

e socioambientais. Tatiana co-

mentou que o tema da palestra 

magna, por exemplo, foi analisa-

da de forma que alinhasse com os 

temas dos outros dois painéis, 

que vão tratar da gestão de resí-

duos e sustentabilidade no ambi-

ente urbano, e vincule com os di-

versos programas que já estão 

acontecendo no País, como é o 

caso do Programa das Cidades 

Globais, do Instituto de Estudos 

Avançados da USP, o qual tem 

várias linhas de pesquisas e uma 

delas que mostra a complexidade 

do diálogo das políticas públicas 

com a iniciativa privada e a aca-

demia, mas, também, trazendo 

conceitos importantes, que são os 

Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável,  Cidades  Sustentá- 

veis e alguns exemplos de movi-

mentos internacionais bem-suce-

didos. “Com esse viés chegamos 

numa grade com espaço para ca-

da especialista falar sobre sua vi-

são e experiência e, que, especial-

mente, proporcione a oportunida-

de para que os debates entre eles 

e a plateia sejam direcionados pe-

los mediadores para algo cons-

trutivo, desafiador e diferencia-

do”, explicou. 
 

 

Renato Cordeiro - project 

manager da Ecomondo Brasil 
 

     A partir do desenvolvimento 

dos trabalhos ao longo das reu-

niões, os integrantes do Comitê 

aprovaram, por unanimidade, os 

temas propostos para esta primei-

ra edição do simpósio. O SISSMA 

acontece no dia 26 de junho, das 

13h as 19h30. A programação a-

bordará os temas: Palestra Magna 

de Abertura – Os Desafios da 

Gestão Sustentável; 1º Painel – 

Gestão de resíduos: interface dos 

Municípios com a Logística Re-

versa, no qual os palestrantes re-

presentam a iniciativa privada, o 

poder público e a sociedade; 2º 

Painel - Inovação no Ambiente 

Urbano: Construção e Uso Sus-

tentável, que contará com a a-

presentação de um case bem-su-

cedido, um representante do po-

der público e um especialista in-

ternacional para mostrar o que já 

está sendo bem aplicado em ou-

tros países com sucesso. Todos 

os painéis contarão com debates 

entre o público e os palestrantes.  

Nos dias 27 e 28 os visitantes da 

Ecomondo Brasil 2018 também 

terão a oportunidade de participar 

de diversos eventos paralelos, co- 
 

 
 

mo os pocket cursos promovidos 

pela Abrelpe; a Ilha da Reciclagem 

Automotiva, organizada pelo Inra 

– Instituito Nacional de Reci-

clagem Automotiva; o palco de 

inovações composto por conteú-

dos ligados ao mercado de bio-

gás, resíduos de construção civil, 

startups, pesquisas acadêmicas, 

etc. “Estamos organizando um es-

paço democrático, com o objetivo 

de mostrar conteúdos e iniciativas 

que vão somar para os objetivos 

da feira”, declarou Renato Cordei-

ro, project manager da Ecomondo 

Brasil. 

     Mais informações: 

     www.ecomondobrasil.com.br  

 

     NORMINHA 

     O Brasil está passando por um 

importante processo de moderni-

zação. O sinal analógico de TV 

será desligado em São José do 

Rio Preto (Interior de São Paulo) 

e em outras 20 cidades no próxi-

mo dia 28 de março de 2018. Pa-

ra que a população possa assistir 

todos os canais digitais, a Seja 

Digital, entidade não governa-

mental e sem fins lucrativos res-

ponsável por operacionalizar es-

sa mudança, alerta sobre a im-

portância de realizar a busca de 

canais. Este é um processo indis-

pensável, pois os canais digitais 

não aparecem automaticamente 

nos televisores.  

     Quando os canais de TV aber-

ta passam a ser transmitidos pelo 

sinal digital, eles ganham um no-

vo número. Por exemplo, se o si-

nal analógico é transmitido no 

canal 2, com o sinal digital ele 

passará a ser 2.1. Mas para captar 

o sinal digital, além da antena di-

gital e do conversor – para os te-

levisores fabricados antes de 

2010 –, é necessário realizar a 

busca de canais. O processo é 

simples: 

     . acesse o menu pelo controle 

remoto da TV ou do conversor; 

     . encontre a opção que mais se 

assemelha a “busca de canais” – 

em alguns televisores chama-se 

busca automática, em outros o 

nome é ressintonia ou programa-

ção de canais; 

     . daí em diante, siga as orien-

tações da tela. 

    Ao final deste processo, o tele- 

 

visor terá encontrado todos os ca- 

nais digitais disponíveis em sua 

região e exibirá a programação 

com imagem e som de cinema. 

     Sobre a Seja Digital 

     A Seja Digital (EAD - Entidade 

Administradora da Digitalização 

de Canais TV e RTV) é uma insti-

tuição não governamental e sem 

fins lucrativos, responsável por o-

peracionalizar a migração do sinal 

analógico para o sinal digital da 

televisão no Brasil. Criada por de-

terminação da Anatel, tem como 

missão garantir que a população 

tenha acesso à TV Digital, ofere-

cendo suporte didático, desenvol-

vendo campanhas de comunica-

ção e mobilização social e distri-

buindo kits para TV digital para as 

famílias cadastradas em progra-

mas sociais do Governo Federal. 

Também tem como objetivos afe-

rir a adoção do sinal de TV digital, 

remanejar os canais nas frequên- 
cias e garantir a convivência sem 

interferência dos sinais da TV e 

Evento, realizado pela 

Fundacentro, ocorre em 8 

de março 

Por ACS/ Cristiane Reimberg 

     NORMINHA 

     O Dia Internacional da Mulher, 

em 8 de março, será celebrado 

pela Fundacentro de Campinas 

com um debate sobre temas cru-

ciais que envolvem a mulher e o 

mundo do trabalho. Assim haverá 

palestras sobre a saúde da traba-

lhadora frente às mudanças na le-

gislação trabalhista e sobre assé-

dio sexual no trabalho. Para parti-

cipar, basta se inscrever gratuita-

mente no site da instituição. 

     Com o tema central “A mulher 

e o trabalho: problemas recentes 

e recorrentes”, o evento conta 

com o apoio do Centro de Refe-

rência em Saúde do Trabalhador. 

A médica sanitarista do Cerest 

Campinas, Mírian Silvestre, dará 

a palestra “Saúde da Trabalha-

dora - situação atual e perspecti-

vas em face das reformas previ-

denciária e trabalhista". 

     A questão do assédio sexual 

no trabalho será abordada pela 

tecnologista da Fundacentro e 

doutora em Sociologia pela Uni-

versidade  de São Paulo,  Juliana 

 

 

 

Realizar o processo de busca de canais é indispensável para ter 

acesso a todos os canais disponíveis na sua região 

A relação entre a mulher e o trabalho será tema 

de discussão em Campinas 

http://www.norminha.net.br/
http://www.topsegconsultoria.com.br/
http://www.ecomondobrasil.com.br/
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/detalhe-do-evento/2018/3/a-mulher-e-o-trabalho-problemas-recentes-e-recorrentes
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/detalhe-do-evento/2018/3/a-mulher-e-o-trabalho-problemas-recentes-e-recorrentes
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Eli Almeida 

Campina Grande/PB 

     NORMINHA 

     Toda atividade em que o tra-

balhador seja obrigado pela em-

presa, que seja realizada acima de 

2 metros de altura, a partir do ní-

vel do piso inferior, esse traba-

lhador deve atender uma série de 

critérios, definidos pela Norma 

Regulamentadora NR 35, do Mi-

nistério do Trabalho e Emprego 

(MTE). 

     O empregador não pode a seu 

entendimento mandar seu funcio-

nário fazer esse tipo de serviço 

sem que esteja protegido contra 

possíveis situações de lesões ou 

de acidentes fatais. 

     As autoridades responsáveis 

pela defesa jurídica e fiscalização 

das relações de trabalho não po-

dem permitir que essa prática ir- 

regular coloque em risco a vida 

dos trabalhadores. 

     Na cidade de João Pessoa, as-

sim como em outros municípios 

da Paraíba, trabalhar em altura, 

em serviços de outdoors, sem que 

seja obedecido às regras de se-

gurança da NR 35 vem se tor-

nando um procedimento ocupa-

cional corriqueiro entre empresas 

do ramo. 

     E no sábado, (24/02), quem 

passou pela avenida professora 

Maria Sales, mais precisamente 

na esquina com a rua José Au-

gusto Trindade, no bairro Tam-

baú, presenciou mais um trabalho 

de fixação de peça publicitária em 

outdoor totalmente irregular com 

o que estabelece a CLT (Consoli-

dação das Leis do Trabalho), por 

meio da NR 35, para o trabalho 

em altura. N 

 

 

Serviço de outdoor na Paraíba é 

realizado sem que seja obedecido 

norma de segurança do trabalho 
(Foto: Hélio de Sousa) 

 

 

Por agênciacomunica360 em 

Dicas infalíveis 

     NORMINHA 

     A forma de se fazer negócios e 

vender mudou muito nos dias de 

hoje com a chegada da internet e 

todas as facilidades que ela ofe-

rece. Por isso, é essencial que Re-

vendas e Distribuidoras de EPIs 

repensem a forma de fazer o Mar-

keting Offline para conseguir a-

gregar valor ao seu negócio. Nes-

te post, vamos mostrar algumas 

Estratégias Offlineque podem ala-

vancar as vendas. 

     Antes de mais nada, é essen-

cial conhecer o seu cliente e em-

tender por quais canais ele tem a-

cesso ao seu conteúdo e como ele 

realiza as compras de EPIs. É pos-

sível que haja uma divisão, com 

parte dos compradores fazendo 

tudo pelo site, de forma automa-

tizada. Pode existir aquele grupo 

de consumidores mais tradicio-

nais, que preferem o contato, li-

gam ou vão até a loja, em caso de 

ponto físico. 

     Existe ainda um terceiro grupo 

que gosta de ir até a loja física, 

pesquisar os produtos, estar em 

contato com eles, mas, na hora de 

efetuar a compra, realiza tudo onli 

ne. Todas essas informações são 

essenciais para definir que tipo de 

marketing é o mais indicado para 

você. Por mais que a internet te-

nha cada vez mais espaço nos ne-

gócios, o meio offline ainda é 

bastante eficaz para a conclusão 

de vendas e a fidelização de clien-

tes. 

 

 

vendas e torná-lo destaque no 

Mercado de EPIs. 

     A maior parte das equipes de 

vendas está focada apenas em 

vender, mas sem gerar valor e tor-

nar a experiência de seu cliente a-

gradável. Ter essa postura dife-

rente pode ajudar muito na hora 

de vender e, também, fidelizar o 

comprador que terá vontade de 

voltar para ser bem atendido. 

     2) Invista no pós-venda 

     A partir do momento que o cli-

ente pagou e concluiu a compra, 

já é hora de pensar apenas no pró-

ximo comprador, correto? Não, 

está errado! Além de oferecer um 

atendimento de qualidade, a Re-

venda e Distribuidora de EPIs pre-

cisa pensar em como encantar o 

seu cliente após o processo de 

compra. 

     Isso pode ser feito oferecendo 

um prazo razoável de garantia, 

entrando em contato algum tempo 

depois da compra para saber se o 

produto está atendendo às expec-

tativas e se há algo que a empresa 

possa fazer para gerar ainda mais 

valor. Esse acompanhamento feito 

de forma próxima e em um inter-

valo de tempo curto mostra que há 

uma importância em cada cliente. 

     3) Seja especialista em EPIs 

     Uma das formas mais antigas 

de estabelecer uma relação é ter a 

confiança como personagem 

principal. Para isso, é essencial 

que você e toda a equipe da Reven 

Estratégias Offline para Revendas de EPIs Venderem Mais e Melhor 

 

Vendendo mais fora da 

internet 

     Ao optar pelo Marketing Offli-

ne para tentar vender mais, é pre-

ciso pensar de que forma gerar 

valor para o cliente e fazer algo 

diferente do que os demais play-

ers do mercado estão fazendo. 

Por isso, é preciso realizar Es-

tratégias Offline com a satisfação 

do cliente em primeiro lugar. 

     Veja as 3 Estratégias Offline 

para Você Vender Mais e Melhor 

     1) Treine o seu time para aten-

der com excelência 

     Um dos principais diferenciais 

que uma loja empresa especiali-

zada em vendas pode ter hoje é o 

atendimento de excelência, aque-

le que coloca os interesses de seu 

cliente em primeiro lugar e faz de 

tudo para superar suas expecta-

tivas. 

     Atualmente, é muito fácil en-

contrar inúmeras opções quando 

se pensa em comprar. Então, co-

mo se destacar no mercado? Um 

atendimento diferenciado e bem 

feito, de forma personalizada e 

com atenção e educação, pode 

ser o fator que irá alavancar suas  

Rio de janeiro recebe o I Congresso Internacional de Práticas 

Integrativas e Complementares e Saúde Pública 

dividida em blocos de concentra-

ção de pesquisa e atuação, nas di-

versas abordagens e recursos te-

rapêuticos utilizados, além das 

questões relacionadas à implanta-

ção e gestão nas esferas munici-

pais e estaduais. 

     O Ministério da Saúde acredita 

que este encontro será exitoso e 

permitirá avançar no campo de 

uma sociedade mundial que reco-

nheça as Práticas Integrativas e 

Complementares, e seus pratican-

tes, garantindo segurança, eficá-

cia, efetividade, e valorizando a 

cultura dos povos tradicionais. 

     Tenha todas as informações no 

site: 

http://congrepics.saude.gov.br 

 
N 

da e Distribuidora de EPIs seja es-

pecialista no assunto e saiba ex-

plicar todos os detalhes de cada 

produto, gerando valor, educando 

e resolvendo os possíveis proble-

mas de seu cliente. 

     Tão importante quanto atender 

bem e realizar um pós-venda de-

dicado, é fazer com que o com-

prador se sinta confortável e acre-

dite que está recebendo a melhor 

informação possível antes de efe-

tivar a compra que deseja. É pre-

ciso encantar pela forma de aten-

der e também pelo conteúdo que 

apresenta, deixando claro que tra-

ta-se de uma equipe alinhada e 

que conhece seu mercado. 

     Use o Marketing Offline a seu 

favor 

     Vender é uma arte e, para que 

essa arte seja bem-feita, é preciso 

dominar todas as suas ferramen-

tas. Por isso, é essencial realizar 

um trabalho que combine os dife-

renciais da Estratégia Offline e to-

dos os benefícios do Mercado Di-

gital, que pode ser um grande a-

liado nessa empreitada. Saber 

combinar os pontos apresentados 

neste post podem alavancar as 

vendas e fidelizar cada vez mais 

clientes. 

     Clique aqui e baixe o E-book. 

N 
Fernando Zanelli 

 

 

     NORMINHA 

     No período de 12 a 15 de mar-

ço de 2018 será realizado na cida-

de do Rio de Janeiro o I Congres-

so Internacional de Práticas Inte-

grativas e Complementares e 

Saúde Pública e O III Congresso 

InTernacional de Ayurveda. 

     Os eventos buscam propiciar 

fóruns de discussão internacio-

nais para integração e troca de ex-

periências entre os profissionais e 

gestores das diversas práticas in-

tegrativas, do Brasil e de outros 

países. Espera-se participação e-

fetiva de profissionais e docentes 

de saúde, gestores, representan-

tes de organismos internacionais 

e outros ligados às práticas inte-

grativas e complementares em 

saúde (PICS). A divulgação do lo-

cal de realização do Congresso o-

correrá em breve. 

     As apresentações programa-

das contarão com nomes de refe-

rência no cenário internacional 

das PICS, confirmada a participa-

ção de representantes de institui-

ções renomadas – como a Orga-

nização Mundial de Saúde (OMS) 

e a Organização Panamericana de 

Saúde (OPAS) – e de inúmeros 

países que atuam e/ou têm inte-

resse na utilização e propagação 

dessas práticas nos sistemas na- 

cionais de saúde. 

     Haverá espaço para apresen-

tação de trabalhos científicos por 

parte dos profissionais ligados às 

áreas das PICS – medicina tradi-

cional chinesa, medicina antro-

posófica, ayurveda, homeopatia, 

plantas medicinais e fitoterapia, 

naturopatia, dentre outras. 

     São 19 práticas que ampliam 

as abordagens de cuidado e as 

possibilidades terapêuticas para 

os usuários, garantindo uma ma-

ior integralidade e resolubilidade 

da atenção à saúde. Além de inte-

grar essas práticas ao sistema o-

ficial de saúde, a PNPIC apoia e 

dialoga com outras áreas trans-

versais para o desenvolvimento 

de legislação e/ou normatização 

para oferta de serviços e produtos 

de qualidade, ampliando os co- 

 

nhecimentos relacionados e qua-

lificando os profissionais envol-

vidos com práticas integrativas. 

      Este Congresso possibilitará 

aprofundar os conhecimentos e 

discutir os avanços das incorpo-

rações das PICS nos cenários in-

ternacional e nacional, permitindo 

o compartilhamento de experiên-

cias quanto à sua implantação e 

gestão pelos países que já as 

contemplam em seus sistemas 

oficiais de saúde. Os quatro dias 

de evento contarão com grande 

variedade de informações difundi-

das e conhecimentos comparti-

lhados por meio de palestras, 

workshops, e mesas redondas, vi-

vências, espaços de cuidado em 

práticas integrativas e comple-

mentares. 

     A Programação Científica será 

http://www.norminha.net.br/
http://congrepics.saude.gov.br/
http://materiais.zanel.com.br/guia-essencial-de-vendas-b2b
http://www.equipeni.com.br/
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A importância da segurança no trabalho na 

Construção Civil é destacada em evento 

     NORMINHA 

     “A Construção Civil é um 

campo fértil de trabalho. Estamos 

de portas abertas para dialogar 

com o setor”, afirmou o ministro 

do Trabalho substituto, Helton 

Yomura, durante o encerramento 

do VII Encontro de Líderes Re-

presentantes do Sistema Confea/ 

Crea e Mútua, nesta sexta-feira 

(23/02), em Brasília. 

     Yomura reforçou que a pasta 

vem atuando de forma intensa na 

fiscalização, para diminuir o nú-

mero de acidentes de trabalho. 

“Precisamos estar em sinergia. O 

Brasil passa por um momento o-

portuno de desburocratização. 

Vamos vencer esses escaninhos 

para ter resultados cada vez me-

lhores e excelentes condições de 

trabalho para zelar pela vida dos 

trabalhadores, além de contribuir 

para a diminuição das despesas 

previdenciárias”, ressaltou Yo-

mura. 

CURSO PPRA COM ÊNFASE NO 

PPP E ESOCIAL 

     O chefe interino da pasta tam-

bém lembrou as novidades do 

Ministério, a exemplo da moder-

nização trabalhista, que visa à 

geração de postos de trabalho no 

setor produtivo. “Os números da 

economia confirmam as proje-

ções otimistas”, completou o Yo-

mura. 

     O presidente do Conselho Fe- 

 
 

A possibilidade de pedido de pensão 

entre cônjuges/companheiros 

desempenhando-a a anos. De 

repente, se vê abandonada pelo 

esposo. No caso, a senhora difí-

cilmente conseguiria inserir-se no 

mercado de trabalho, tendo em 

vista o período de afastamento ou 

sua idade. 

     Portanto, nesse caso, analisa-

das minunciosamente todas as 

condições, o juiz poderia conde-

nar o ex-marido a pagar uma 

quantia a título de pensão a ex-

esposa, podendo ser de uma for-

ma definitiva ou temporária. 

     Fato que certamente não ocor-

reria com uma pessoa mais jo-

vem, ou com uma formação aca-

dêmica, ou alguma profissão, ou 

qualquer outro ponto que possi-

bilite seu retorno ao mercado de 

trabalho ou sua forma de sus-

tento. 

     Salienta-se que para que o juiz 

determine o valor da pensão, ele 

sempre levará em conta o binômio 

necessidade X possibilidade. 

     [1] O termo cônjuge, jurídica-

mente falando, refere-se aos casa-

dos legalmente e o termo compa-

nheiro, também juridicamente fa-

lando, refere-se àquelas pessoas 

que vivem em união estável. N 

 

penho do Ministério do Trabalho 

no combate à informalidade no se-

tor. “Esse estímulo à formalidade 

corrobora para a segurança do 

trabalho. Nosso intuito é manter o 

diálogo aberto e otimizar ações em 

parceria em prol de resultados 

significativos no país”, disse 

Mosca. 

     O VII Encontro de Líderes reu-

niu cerca de 800 participantes na 

capital federal. Entre eles, espe-

cialistas em segurança do traba-

lho, além de representantes de as-

sociações e conselhos do setor. 

N 
Ministério do Trabalho 

Assessoria de Imprensa 

Suendi Peres 

 

NOTA: Esse artigo é de autoria da 

Enfermeira do Trabalho e 

Ergonomista Patrícia Frigeri Salles 

Melchiors* Parte 02/03 
 

     NORMINHA 

     Toda intervenção ergonômica 

toma por ponto de partida a deli-

mitação do objeto de estudo, que 

é definido com base na formu-

lação de uma demanda social, ex-

pressa num quadro institucional, 

pelos diferentes atores sociais, 

cujos pontos de vista não são ne-

cessariamente coerentes e às ve-

zes até contraditórios (SALLES, 

2003). 

     O ergonomista, em seguida, 

deve estudar os aspectos técni-

cos, econômicos e sociais da em-

presa. A partir deste ponto, são 

reconhecidas e classificadas as 

principais exigências da situação 

de trabalho, para fornecer subsí-

dios às modificações que são su-

geridas com o intuito de minimi-

zar os problemas detectados. 

     A etapa de análise consiste de 

três fases: a análise da demanda, 

a análise da tarefa e a análise das 

atividades. 

     • Análise da Demanda: a de-

manda é o ponto de partida de 

qualquer pesquisa em ergonomia. 

Esta fase tem como propósito de-

finir o problema a ser analisado a 

partir da negociação com os di-

versos atores sociais envolvidos. 

     O trabalho de análise e refor-

mulação da demanda representa 

um aspecto essencial da condu-

ção do processo. E após ter iden-

tificado o que de fato está em jogo 

por trás da demanda inicial, será 

feita uma proposta de ação. Neste 

ponto, os primeiros dados da si-

tuação de trabalho são levanta-

dos, permitindo a formulação das 

hipóteses, a serem consideradas 

na realização do estudo. 

     Vale ressaltar que a interven-

ção realizada numa situação de 

trabalho mobiliza a todos os en-

volvidos direta ou indiretamente. 

A análise da demanda nada mais 

é que tomar consciência disto e 

da implicação de vidas e inte-

resses em jogo que existem numa 

ação ergonômica sobre proces-

sos de trabalho, explícita ou im-

plícitamente. 

A ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO EXIGIDA NA NR 17: 

As etapas da análise 

ergonômica do trabalho 

     • Análise da Tarefa:  é o estu-

do do que o trabalhador deve rea-

lizar (a tarefa) e as condições den-

tro das quais ele desenvolve suas 

atividades de trabalho. A tarefa 

consiste no resultado antecipado 

e fixado dentro de condições de-

terminadas. De acordo com Gué-

rin et. al. (2001), a tarefa não é o 

trabalho real, ela é o que é pres-

crito pela empresa ao trabalhador. 

     Neste ponto da análise, não se 

trata ainda de fixar detalhes des-

critivos finos, mas de elaborar 

uma primeira imagem de como se 

trabalha nesta situação, buscando 

por esta direção, compreender o 

funcionamento do setor analisa-

do, como um todo. Ela tem por o-

bjetivo checar a visão gerencial da 

unidade produtiva e tratarão de 

dados específicos sobre as condi-

ções de trabalho (físico-ambien-

tais, organizacionais e as condi-

ções relacionadas ao sistema de 

informações). 

     • Análise das Atividades: esta 

fase trata do essencial do trabalho 

do ergonomista, que é a análise 

dos comportamentos do homem 

em situação real de trabalho para 

dar conta da tarefa mediante as 

condições de trabalho que lhe são 

impostas (posturas, gestos, co-

municações, direções do olhar, 

verbalizações, raciocínios, estra-

tégias, resoluções de problemas, 

modos operatórios, e tudo o mais 

que puder ser inferido ou ob-

servado das condutas dos indiví-

duos).   

     Um ponto a ser destacado é 

que nem sempre as informações 

que são úteis ao trabalho são for-

necidas pelo dispositivo técnico 

(manuais, procedimentos e ins-

truções de trabalho, informações 

visuais) e sim, construídas na ex-

periência pessoal ou profissional 

do trabalhador. Com base nesta 

consideração, Wisner (1994) res-

salta que o principal instrumento 

da Análise Ergonômica do Traba-

lho é o estudo do comportamento, 

sempre associado com a descri-

ção verbal feita pelo trabalhador 

sobre o que ele faz ou fez, ou pela 

explicitação da representação o-

peracional que o mesmo faz do 

sistema. 

     A partir da conclusão da etapa 

de Análise de uma determinada 

situação de trabalho, será estabe-

lecida uma síntese dos resultados 

composta por um diagnóstico er-

gonômico, seguido das recomen-

dações ergonômicas. 

     • Diagnóstico Ergonômico: 

esta fase objetiva confrontrar os 

dados obtidos na análise das ati-

vidades com aqueles levantados 

na análise da tarefa, explicitando 

as disfunções do sistema homem/ 

tarefa, com vistas a responder à 

demanda formulada inicialmente.  

     A importância da formulação 

de um diagnóstico se deve à ne-

cessidade de viabilizar uma trans-

formação das situações de traba-

lho e não simplesmente uma des-

crição da situação de trabalho. E 

para elaborar um diagnóstico, se-

gundo Santos e Fialho (1997), 

deve-se aplicar o princípio da 

globalidade, que procura analisar 

a atividade humana em situação 

de trabalho de forma holística. 

     • Recomendações Ergonômi-

cas: considerando que o objetivo 

da intervenção ergonômica é a 

transformação da situação de tra-

balho analisada, tais recomenda-

ções, segundo Santos e Fialho 

(1997) traduzem, de forma sinté-

tica, as especificações a respeito 

da situação futura, em termos am-

bientais, organizacionais e cogni-

tivos, viabilizando o alcance dos 

objetivos visados em termos de 

qualidade, produtividade, segu-

rança e saúde. 

 

*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 3 – Próxima edição 

Senac São José 

do Rio Preto está 

com inscrições 

abertas para três 

novos cursos de 

pós-graduação 

     NORMINHA 

     O Senac São José do Rio 

Preto (SP) está com inscrições a-

bertas para três novos cursos de 

pós-graduação nas áreas de ho-

telaria e turismo, eventos e lazer e 

tecnologia da informação. Os 

cursos são: Hotelaria Hospitalar, 

Administração e Organização de 

Eventos e Big Data. As inscrições 

vão até o dia 23 de março. 
 

 
 

     Os interessados podem obter 

mais informações sobre os cur-

sos e se inscrever pelo Portal Se-

nac www.sp.senac.br/riopreto ou 

diretamente na unidade, na rua 

Jorge Tibiriçá, 3.518 – Santa 

Cruz. 

     O Senac São José do Rio Pre-

to mantém em seu portfólio cur-

sos em diversas modalidades de 

ensino: livres (curta duração), 

técnicos e de pós-graduação pre-

senciais. N 

     NORMINHA 

     O artigo 1.694, caput, do Códi-

go Civil Brasileiro dispõe que: 

     "Podem os parentes, os cônju-

ges ou companheiros pedir uns 

aos outros os alimentos de que 

necessitem para viver de modo 

compatível com a sua condição 

social, inclusive para atender às 

necessidades de sua educação". 

     Ou seja, em casos de divórcio 

ou dissolução de união estável o 

cônjuge que não tiver condições 

financeiras de se manter poderá 

pleitear alimentos ao ex-cônjuge 

ou ex-companheiro [1]. 

     Contudo, o interessado deverá 

comprovar em juízo a impossibi-

lidade de se sustentar sozinho, ou 

seja, deverá provar sua incapaci-

dade financeira e/ou para o traba-

lho, através de idade avançada, 

problemas de saúde, ausência de 

formação acadêmica ou profissão, 

dentre outros motivos. 

     Vejamos um exemplo: 

     Imaginemos uma senhora de 

60 (sessenta) anos que passou 

quase toda a vida dedicando-se 

exclusivamente ao lar, ao marido 

e aos seus filhos, sem possuir 

uma profissão, ou possuindo, não 

deral de Engenharia e Agronomia 

(Confea), Joel Kruger, detalhou 

que a disposição do Ministério 

para avançar nas questões refe-

rentes à desburocratização do se-

tor de engenharia é notória. “A re-

lação com o Ministério do Tra-

balho pode ficar mais próxima. 

Colocamos nossos mais de 1,4 

milhão de profissionais à disposi-

ção da pasta para contribuir dire-

tamente com o país na segurança 

do trabalho e na geração de em-

pregos”, concluiu Kruger. 

     O coordenador da Câmara Es-

pecializada de Engenharia de Se-

gurança do Trabalho do Crea-RJ, 

Alexandre Mosca, destacou o em- 

 
 

Todas informações: https://www.sympla.com.br/i-congresso-vn-de-conhecimentos---eventos__245716  

 

 

Helton Yomura participou de encontro do setor e reafirmou 

disposição da pasta na construção de parcerias 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.sp.senac.br/riopreto
https://www.sympla.com.br/i-congresso-vn-de-conhecimentos---eventos__245716
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Roda de conversa sobre violência contra a mulher 

Recife, 7 de março de 2018 

Comissão Interna de Saúde do Servidor Público Fundacentro 
 

  

28 de Fevereiro: Dia Mundial de 

Combate à LER/DORT 

que isso é gerado por fatores tais 

como: automação dos processos 

de trabalho, ritmo de tarefas au-

mentado, quadro de funcionários 

cada vez mais reduzido. São pro-

vocadas por gestões em que o 

LUCRO exige uma produtividade 

sem respeito à Vida e à Saúde e 

que devem ser veementemente 

combatidas. 

     É isso que queremos lembrar 

nessa data. 

     Companheiros e companhei-

ras, só haverá mudanças se hou-

ver maior comprometimento por 

parte de quem pode mudar essa 

realidade. Nós, representantes de 

trabalhadores e trabalhadoras sa-

bemos disso e não podemos as-

sistir calados ao permanente des-

caso de quem pensa em gestão de 

lucros sem pensar em gestão de 

saúde. 

     Por isso, em 28 de fevereiro, 

Dia Mundial de Luta contra LER/ 

DORT, é preciso haver mobiliza-

ções por parte dos que tem in-

teresse em Prevenir essas Lesões. 

Até mesmo porque hoje, as LER/ 

DORT são consideradas um pro-

blema de saúde pública. São afas-

tados do ambiente laboral, traba-

lhadores jovens, no auge de sua 

capacidade produtiva. 

     O que se precisa, urgente-

mente, é repensar como deve ser 

realizado o trabalho de forma que 

a ganância pelo lucro não conti-

nue sendo o objetivo principal de 

um sistema aonde adoecer não 

importa, porque a mão de obra 

pode ser facilmente substituída. O 

que é preciso é provocar mudan-

ças radicais efetivas em prol da 

Saúde. 

     Pensemos nisso! 

     Trabalhador e trabalhadora 

não são objetos que quando se 

quebram, se jogam fora. São se-

res-humanos que merecem todo o 

respeito e dignidade! 

N 
 

 

*João Donizeti Scaboli, 

 

Coordenador do departamento de 

saúde do trabalhador da 

FEQUIMFAR, 

Adjunto da Secretaria de Saúde e 

Segurança do Trabalho da Força 

Sindical e Membro do Conselho 

Nacional de Saúde pela Força 

Sindical 

 

Pesquisadores debatem subnotificação de acidentes e fibrose 

pulmonar em artigos publicados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     As informações sobre como 

participar do programa estão reu-

nidas ww.sp.senac.br/aprendizagem. 

A empresa deve contatar a unida-

de do Senac Araçatuba, que fica 

na Avenida João Arruda Brasil, 

500 – São Joaquim, para verificar 

os prazos de inscrições e docu-

mentos necessários. 

     Os alunos ainda realizam um 

projeto integrador, ressalta Mar-

lene dos Santos Zequin, gerente 

do Senac Araçatuba. N 

 

 

     NORMINHA 

     O Senac Araçatuba está com 

inscrições abertas para três tur-

mas do programa para o primeiro 

semestre: Aprendizagem Profis-

sional Comercial em Serviços Ad-

ministrativos, Aprendizagem Pro-

fissional Comercial em Serviços 

de Supermercados e Aprendiza-

gem Profissional Comercial em 

Serviços de Vendas. Todas com 

início previsto para 5 de março e 

término em 5 de agosto. 

Senac Araçatuba/SP oferece novas 

turmas do programa Aprendizagem 

para o primeiro semestre 
 

 

Em parcerias com empresas que cumprem lei federal, Senac capacita 

jovens para a sua primeira experiência no mercado de trabalho 

 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi - 

com contribuições de Ricardo 

Luiz Lorenzi 

     NORMINHA 

     A subnotificação de acidentes 

é um tema que historicamente ge-

ra limitações no desempenho dos 

sistemas de vigilância, bem como 

na impossibilidade de estudar os 

principais riscos à população e 

aos trabalhadores. 

     No artigo sobre dados estatís-

ticos publicado no Boletim Esta-

tísticas Públicas da Associação 

Nacional das Instituições de Pla-

nejamento, Pesquisa e Estatísti-

cas (ANIPES), os pesquisadores 

da Fundacentro, Marco Antonio 

Bussacos, Ricardo Luiz Lorenzi, 

Maria Maeno, André Luiz Santia-

go Maia, Juliana Andrade Oliveira 

e Sergio Antonio dos Santos fa-

zem uma análise dos dados pu-

blicados entre a Pesquisa Nacio-

nal da Saúde (PNS), do IBGE, e do 

Anuário Estatístico da Previdência 

Social (AEPS), do Ministério da 

Previdência Social. 

     Nele, os autores chamam a a-

tenção para uma possível subno-

tificação do registro de acidentes, 

em razão dos números discre-

pantes apresentados e destacam 

que as informações sobre os aci-

dentes ocorridos no país são pou-

co confiáveis. 

     Intitulado “Acidentes de traba-

lho no Brasil em 2013: compara-

ção entre dados selecionados da 

Pesquisa Nacional da Saúde (PN 

S), do IBGE, e do Anuário Esta-

tístico da Previdência Social (AE 

PS), do Ministério da Previdência 

Social”, o artigo foi publicado em 

novembro de 2017 e está dispo-

nível para leitura na página 19. 

     Acesse para ler o Boletim na 

íntegra. 

     Fundacentro X ANIPES 

     No final de 2017, a Fundacen-

tro se filiou à ANIPES (Associação 

Nacional das Instituições de Pla-

nejamento, Pesquisa e Estatísti-

cas) e participou do XXII Encontro 

Nacional da Associação Nacional 

das Instituições de Planejamento, 

Pesquisa e Estatística (ANIPES), 

que ocorreu de 21 a 22 de no-

vembro na sede da Fundação Se-

ade, em São Paulo. 

     O evento contou com a partici-

pação de cerca de 100 dirigentes 

e técnicos representantes de 20 

instituições filiadas à ANIPES e 

proporcionou aos presentes uma 

rica discussão sobre os temas 

mais relevantes que envolvem as 

instituições de planejamento, 

pesquisa e estatística. 

     Representando a Fundacentro, 

estiveram presentes na audiência, 

os Pesquisadores e Tecnologis-

tas, Eduardo Algranti, Fernando 

Fernandes, Ricardo Lorenzi e o es 

João Donizeti Scaboli* 

     NORMINHA 

     As lesões por LER/DORT (Le-

sões por Esforço Repetitivo ou 

Distúrbios Osteomusculares Rela-

cionados ao Trabalho), causa de 

tantos males aos trabalhadores e 

trabalhadoras, nos levam a várias 

reflexões, sobretudo por se tratar 

de uma questão em que a pre-

venção pode mudar esse quadro. 

     Desde 2000, o último dia do 

mês de fevereiro, é considerado 

Dia Internacional do Combate às 

Lesões por Esforços Repetitivos 

(LER), ou Distúrbios Ósteomus-

culares Relacionados ao Trabalho 

(DORT) como são conhecidos, a-

gora, no Brasil. 

     A sigla LER/DORT identifica 

um conjunto de doenças que atin-

gem músculos, tendões, nervos 

(dedos, mão, antebraços, braços e 

pescoço). Ela tem relação direta 

com as condições de trabalho e o-

corre em decorrência de lesões 

provocadas por atividades do tra-

balho quando esse trabalho exige 

do trabalhador realizar suas tare-

fas em condições que não são er-

gonômicas. Exemplos disso são: 

trabalhar fazendo força física, po-

sições inadequadas, e não se tra-

ta, apenas, de questões ligadas ao 

mobiliário. 
 

 
 

     Por isso se faz necessária a A-

valiação Ergonômica do Trabalho 

(AET), para que medidas preven-

tivas sejam implantadas. Só as-

sim, o trabalhador e a trabalha-

dora poderão ter sua saúde pre-

servada. Cerca de 80% a 90% dos 

casos de doenças relacionadas ao 

trabalho no país são represen-

tados pela LER/ DORT, ficando a-

trás, somente, dos transtornos 

mentais.  Isso demonstra que esta 

patologia continua sendo um sé-

rio problema de saúde, não só no 

Brasil, como no Mundo. 

     É inadmissível aceitar que, 

com avanços tecnológicos para 

que se aumente a produtividade 

nas empresas, não se utilize, tam-

bém, a tecnologia e as formas de-

correntes de estudos ergonômi-

cos, para se melhorar os ambien-

tes de trabalho, de forma que se 

trabalhe sem ter, como conse-

quência o adoecimento. 

     Principalmente por sabermos 

tagiário de pesquisa do projeto 

Asbesto, Lucas Cuani. 

     Acesse o link para conferir as 

apresentações. 

     A filiação entre as instituições 

objetiva a aproximação de técni-

cos e gestores da Fundacentro a 

iniciativas de outros atores insti-

tucionais (por exemplo, os res-

ponsáveis pela produção de da-

dos estatísticos primários e indi-

cadores de qualidade de empre-

go, de saúde e de educação) e a 

facilitação do intercâmbio de da-

dos, informações e metodologias 

de análises estatísticas com pro-

fissionais de outras instituições 

de pesquisa, o que deve propiciar 

ambiente favorável à elaboração 

de trabalhos colaborativos em re-

de, multi-institucionais. 

     Fibrose 

     A fibrose pulmonar idiopática, 

doença que se caracteriza pela ci-

catrização do pulmão e o surgi-

mento de fibroses é abordada no  

artigo “Mortalidade por fibrose 

pulmonar idiopática: análise tem-

poral no Brasil, 1979-2014”. 

     No artigo publicado no Jornal 

Brasileiro de Pneumologia (JBP), 

2017, os pesquisadores da Fun-

dacentro, Eduardo Algranti, Cézar 

Akiyoshi Saito, Marco Antonio 

Bussacos, Diego Rodrigues Men-

donça e Silva do A.C. Camargo 

Cancer Center e Ana Paula Scalia 

Carneiro da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG) anali-

sam a mortalidade por fibrose 

pulmonar idiopática (FPI) no Bra-

sil no período de 1970 a 2014. 

     Utilizando o Sistema de Infor-

mações de Mortalidade do Minis-

tério da Saúde, os autores realiza-

ram cálculos com razões de risco 

(RR) por faixa etária, período ana-

lisado e gênero. 

     O artigo também está disponí-

vel na plataforma eletrônica Sci 

ELO. 

N 

 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
http://www.anipes.org.br/wp-content/uploads/2013/09/Anipes-2017-Digital.pdf
http://www.anipes.org.br/wp-content/uploads/2013/09/Anipes-2017-Digital.pdf
http://www.anipes.org.br/2017/10/19/xxii-encontro-nacional-da-anipes/
http://www.anipes.org.br/2017/10/19/xxii-encontro-nacional-da-anipes/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1806-371320170006&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1806-371320170006&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1806-371320170006&lng=pt&nrm=iso
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     NORMINHA 

     Certa que a acessibilidade é 

um atributo essencial para garan-

tir a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas, a MRV Engenharia 

está investindo em mais uma ini-

ciativa para eliminar algumas das 

barreiras que dificultam a inclu-

são de pessoas com deficiência. A 

companhia acaba de ampliar sua 

comunicação com a comunidade 

surda e a partir de agora, o Portal 

de Relacionamento com cliente 

irá contar com tradução automá-

tica do conteúdo para a Língua 

Brasileira de Sinais (Libras). 

     Para transformar o conteúdo 

em Libras basta ativar a ferra-

menta em um ícone de acessibili-

dade que estará no canto esquer-

do da tela. Em seguida, o inter-

prete virtual Hugo, um persona-

gem que já é referência para a co-

munidade, aparecerá. Ao navegar  

 

pela página e passar o mouse em 

cima do conteúdo, o interprete fa-

rá a tradução imediata. A ferra-

menta é gerenciada pela Hand 

Talk, atualmente o maior banco de 

Língua de Sinais 3D no mundo. 

     “Buscamos a cada dia propor-

cionar a melhor experiência na 

compra de um MRV. A acessibi-

lidade deve estar presente em ca-

da etapa, desde o stand de vendas 

até o projeto do imóvel adaptado 

para atender a todo tipo de defi-

ciência, contou a gestora de Rela-

cionamento com Cliente da MRV, 

Bianca Vargas. 

     Conheça o portal de acessibi-

lidade da MRV em: 

http://www.mrv.com.br/acessibili

dade/  

     Saiba mais sobre a Hand Talk: 

https://www.handtalk.me/ 

 
N 

Sindetanol promove torneios com a participação de 

trabalhadores e familiares 

Torneios de futebol e truco foram realizados em 17 de fevereiro, em Osvaldo Cruz (SP) 

 

Diretores do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e Fabricação de Álcool, 

Etanol, Bioetanol e Biocombustíveis de Presidente Prudente e Região (Sindetanol) na abertura do evento que 

contou com a presença de diretores do SINDALCO da região de Araçatuba (SP) 

 
 

Campeã do torneio de futebol - Usina Glencane 

 

 
RESULTADO DO TORNEIO DE 

TRUCO 

     Dupla Campeã: 

     João Paulo Melari e Edson da 

Silva, da Usina Califórnia, de Pa-

rapuã; 

     Dupla Vice-Campeã 

     Diego Cajuza da Silva e Rober-

mar Izidoro da Silva, da Usina Ca-

lifórnia, de Parapuã 

     Dupla terceira colocada 

     Rodrigo Dias Rodrigues e A-

driano Gomes dos Santos, da Usi-

na Branco Peres, de Adamantina. 
 

RESULTADO DO TORNEIO DE 

FUTEBOL 

     Campeão  

     Glencane Bioenergia S/A (Uni-

dade Rio Vermelho, de Junqueiró-

polis) 

     Vice-Campeão 

     Cocal(Narandiba) 

     3º Lugar 

     Bioenergia do Brasil S/A (Lu-

célia) 

     Artilheiros: Vanderlei Vascon-

celos (Usina Cocal) e Carlos Edu-

ardo Campos (Glencane Bioener-

gia S/A (Unidade Rio Vermelho, 

de Junqueirópolis) 

     Goleiro menos vazado: Paulo 

Cesar Aredes ((Glencane Bioener-

gia S/A (Unidade Rio Vermelho, 

de Junqueirópolis). 

N 
 

 

     NORMINHA 

     Em 28 de fevereiro, celebra-se 

o Dia Internacional de Combate às 

LER/Dort (Lesões por Esforços 

Repetitivos/ Distúrbios Osteo-

musculares Relacionados ao Tra-

balho). A data chama atenção para 

este adoecimento que atinge mi-

lhões de brasileiros. A Pesquisa 

Nacional de Saúde (PNS), realiza-

da pelo IBGE, mostrou que em 

2013, 3.568.095 trabalhadores 

disseram ter tido diagnóstico de 

LER/Dort. Há décadas, dentre as 

doenças ocupacionais, são as 

mais frequentes nas estatísticas 

da Previdência Social. 

     As LER/Dort ganharam visibi-

lidade nos anos 1990 a partir da 

integração de movimentos pro-

movidos pelas entidades sindi-

cais de trabalhadores e da produ-

ção de textos científicos sobre o 

tema. Nessa época, surgiram os 

primeiros protocolos dos então 

ministérios da Saúde e da Previ-

dência Social. 

     Apesar das conquistas norma-

tivas, os trabalhadores sofrem 

com metas inatingíveis, avalia-

ções de desempenho com reper-

cussões sobre a remuneração, 

humilhações, sensação de impo-

tência e assédio moral. As conse-

quências à saúde vêm dos des- 

gastes físicos e psíquicos a que 

são submetidos os trabalhadores. 

     Neste cenário, os processos 

produtivos e de serviços que 

mantêm a exigência de movimen-

tos repetitivos se destacam na o-

corrência de LER/Dort. Linhas de 

montagem e embalagem, frigorífi-

cos, bancos, teleatendimento, en-

tre outros, geram desgaste e ocor-

rência de afecções musculoes-

queléticas crônicas, incapacitan-

tes e acompanhadas de sofri-

mento e transtornos psíquicos. 

Outros aspectos psicossociais do 

trabalho também contribuem para 

o surgimento e agravamento das 

LER/Dort, como a falta de suporte 

social no trabalho, gestão basea-

da no assédio moral e pressão 

psicológica constante. 

     É fundamental para se prevenir 

esse tipo de adoecimento que se 

alterem os fundamentos da gestão 

e organização do trabalho. Nesse 

sentido, a ANAMT ressalta a im-

portância do papel dos Médicos 

do Trabalho na prevenção dos ca-

sos, que devem realizar o PCMSO 

a partir de uma avaliação do am-

biente de trabalho e as necessi-

dades dos trabalhadores para rea-

lizarem suas tarefas. 

N 

Fonte: Fundacentro/Proteção 

Fotos e informações: Sérgio  Borges -

Depto. Comunicação – Sindetanol 

     NORMINHA 

     A edição 2018 dos torneios de 

futebol e truco do Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias Quí-

micas, Farmacêuticas e Fabrica-

ção de Álcool, Etanol, Bioetanol e 

Biocombustíveis de Presidente 

Prudente e Região (Sindetanol), 

foi realizada no sábado, dia 17 de 

fevereiro de 2018, na Chácara Li-

ma, em Osvaldo Cruz (SP) e con-

firmaram o sucesso das ativida-

des que promovem a qualidade de 

vida por meio do esporte e lazer. 

     Cerca de 300 pessoas, entre 

trabalhadores representados pelo 

Sindetanol, familiares e amigos 

prestigiaram as disputas do 31º 

Torneio Campeões de Truco e o 

28º Torneio de Futebol Médio. As 

equipes vencedoras do 1º ao 3º 

lugar receberam troféus e, no fu-

tebol, também foram premiados o 

artilheiro e goleiro menos vazado.  

     Apesar de algumas dificulda-

des para a promoção dos eventos, 

os trabalhadores responderam 

positivamente ao chamado do 

sindicato e abrilhantaram os tor-

neios, com as participações no 

futebol e truco. É preciso lembrar 

que, este ano, por conta da situa-

ção financeira, recorremos às em-

presas para firmar parcerias e re-

alizar estes eventos. 
 

 

Torneio de truco movimento 

participantes 
 

     A título de reconhecimento, a-

gradecemos o apoio das seguin-

tes empresas e entidades que co-

laboraram para a realização dos 

torneios: Força Sindical São Pau-

lo, Dupont(Pirapozinho), Cocal 

(Narandiba), Bioenergia do Brasil 

S/A(Lucélia) e Glencane Bioener-

gia S/A (Unidade Rio Vermelho - 

Junqueirópolis). 
 

 

Diretores do Sindetanol na 

abertura oficial dos jogos 
 

     Na abertura das atividades, o 

presidente do Sindetanol, Milton 

Sobral, reiterou os agradecimen-

tos a todos(as) e destacou a ne-

cessidade de união, visando for-

talecer a luta contra as ações que 

prejudicam a categoria. “Hoje, es- 
tamos nos divertindo, mas ama-

nhã nossa luta continua. É preciso 

agir contra os movimentos de re-

tirada de direitos. Ficarmos jun-

tos, é a única forma de avançar-

mos na preservação de nossos di- 
reitos. Não se esqueçam, precisa- 

 

 

Artilheiros do Torneio de Futebol 
 

 

Presidente Milton Sobral entrega Troféus aos Campeões do Torneio de 

Truco. Abaixo Goleiro menos vazado. 

mos de vocês e em algum mo-

mento, vocês vão precisar do sin-

dicato”, disse Sobral. 

     Todos os jogos foram bem 

disputados. 

     A seguir veja os resultados: 

 

 

 

Portal de Relacionamento com 

cliente da MRV Engenharia passa a 

contar com tradução em Libras 

http://www.norminha.net.br/
http://www.mrv.com.br/acessibilidade/
http://www.mrv.com.br/acessibilidade/
https://www.handtalk.me/
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CURSOS COM 

PARTICIPAÇÃO/ORGANIZAÇÃO 

DE NORMINHA 

PRESIDENTE PRUDENTE (SP) 

 
 

ARAÇATUBA (SP) 

 
 

JAÚ (SP) 

 
 

VITÓRIA (ES) 

 

 

Clique neste link, saiba de tudo e faça sua inscrição: 

https://www.sympla.com.br/i-congresso-vn-de-conhecimentos--

-eventos__245716  

 
 

Aposentadoria especial pode ter 

laudo técnico dispensado quando 

instruída com Perfil 

Profissiográfico - PPP 

 
 

     Comprovação da atividade es-

pecial na Justiça do Trabalho 

       Laudo dispensável 

     O relator do incidente, ministro 

Sérgio Kukina, reiterou o entendi-

mento do STJ no sentido de que, 

nos casos de ruído, é necessário 

laudo técnico para fins de cons-

tatação de insalubridade no ambi-

ente de trabalho. 

     “Entretanto, sendo também 

certo que o PPP é produzido com 

base no laudo técnico em tela, ex-

surge a seguinte questão: o perfil 

profissiográfico seria suficiente 

para a comprovação da exposição 

do agente ruído em nível acima do 

tolerável, de forma a embasar o 

reconhecimento do exercício de 

atividade em condições especi-

ais?”, ponderou o relator. 

     O ministro lembrou posições 

doutrinárias que apontam que a 

comprovação da exposição do se-

gurado aos agentes nocivos se dá 

mediante a confecção do perfil 

profissiográfico, emitido pela em-

presa com base em laudo técnico 

de condições ambientais de traba-

lho. 

       “Lícito se faz concluir que, 

apresentado o PPP, mostra-se 

despicienda a também juntada do 

LTCAT aos autos, exceto quando 

suscitada dúvida objetiva e idônea 

pelo INSS quanto à congruência 

entre os dados do PPP e do pró-

prio laudo que o tenha embasa-

do”, concluiu o relator. 
 

 
 

     No voto, acompanhado de for-

ma unânime pelo colegiado, o mi-

nistro Kukina também ressaltou 

que, no caso em julgamento, o IN 

SS não suscitou nenhuma obje-

ção quanto ao conteúdo do PPP 

juntado ao processo de aposenta-

doria, “não se podendo, por isso, 

recusar-lhe validade jurídica co-

mo meio de prova apto à com-

provação da nociva exposição do 

trabalhador”. 

     Esta notícia refere-se ao (s) 

processo (s):Pet 10262 

N 

 

Ian Ganciar VarellaPRO 

Advogado Previdenciário 

 

 

     NORMINHA 

     Em sua segunda edição, o Fes 

tA! – Festival de Aprender aconte-

ce no Sesc Rio Preto neste sábado 

e domingo, dias 3 e 4 de março, 

reunindo uma extensa programa-

ção, que envolve 11 atividades 

gratuitas para públicos de todas 

as idades, entre oficinas, ateliês e 

vivências. 

     Será um final de semana in-

teiro para pintar, bordar, dese-

nhar, programar, modelar, entre 

outras opções, tudo sob a orien-

tação de artistas e educadores de 

destaque. Uma ótima oportunida-

de para iniciar uma atividade ou 

hobby, ou mesmo se aperfeiçoar 

em técnicas artísticas, tecnológi-

cas ou artesanais. 
 

 
 

     Parte da programação têm ins-

crição antecipada, pelo: 

     sescsp.org.br/festa. Outras a-

tividades são com retirada de se-

nhas no dia e local da atividade, 

com 30 minutos de antecedência, 

ou com livre acesso. Vale dizer 

que o FestA! acontece nas 39 uni-

dades do Sesc em São Paulo, de 

2 a 4 de março, com mais de 500 

atividades gratuitas. Ao todo, se-

rão mais de 1200 horas de pro-

gramação simultânea. 

     E quem for ao Sesc Rio Preto 

neste fim de semana poderá, por 

exemplo, inscrever-se em duas a-

tividades com o designer gráfico 

Tico Volpato, que irá ensinar a 

confeccionar máscaras de papel 

em 3D utilizando a técnica Low 

Poly. Em “Máscaras de Rosto Low 

Poly”, os participantes aprende-

rão a confeccionar uma máscara 

de papel para o rosto, em estilo 

poligonal, no formato de um ani-

mal proposto pelo artista. A ativi-

dade é de nível básico e une 

conceitos de alta e baixa tecno-

logias. Já a atividade “Máscara de 

Cabeça Low Poly” é de nível in-

termediário, e os inscritos apren-

derão a confeccionar uma masca-

ra de papel para a cabeça, em es-

tilo poligonal, no formato de um 

lobo. 

kokedama, arranjo japonês feito 

com musgo. Os participantes 

também irão desenhar a espécie 

de planta escolhida com lápis, 

grafite ou aquarela. 

     Outra que necessita de inscri-

ção antecipada é a oficina “Cami-

nhada Artística Interdisciplinar”, 

que será conduzida pelo artista 

plástico paulistano Paulo van Po-

ser. Os participantes farão um e-

xercício de observação e de con-

templação estética, observando o 

percurso e registrando-o com 

técnicas artísticas como o dese-

nho, a fotografia e a narrativa. 

     E para quem é mais radical, a 

oficina “Velocímetro para Carri-

nho de Rolemã ou Skate”, com li-

vre acesso, vai ensinar a construir 

um dispositivo que permite sa-

ber, em tempo real, a velocidade 

que se atinge ao andar com esses 

brinquedos pelas ruas e parques. 

Os dispositivos utilizam controla-

dores modelo Raspberry Pi 3, tela 

de lcd e conexão wireless com in-

ternet. Sob orientação de Fernan-

do Augusto Masquio, a oficina 

também vai abordar conceitos de 

programação de computadores, 

banco de dados, gambiarra, cul-

tura maker, estética hacker e im-

pressão 3D. 

     A programação completa das 

atividades pode ser conferida em: 

sescsp.org.br/festa. N 
 

 

 

termediário, e os inscritos apren-

derão a confeccionar uma masca-

ra de papel para a cabeça, em es-

tilo poligonal, no formato de um 

lobo. 

     Já a modelista Ana Botelho irá 

conduzir uma atividade em que 

crianças e adultos irão soltar a 

imaginação com a confecção de 

fantasias. No ateliê “Asa de Bor-

boleta, Rabo de Dinossauro”, pro-

gramado para sábado, os partici-

pantes confeccionarão fantasias 

em formato de asa de borboleta e 

de rabo de dinossauro com reta-

lhos de tecidos, por meio de dife-

rentes técnicas de costura, cola-

gem e pintura. Depois, cada cri-

ança levará sua fantasia para casa. 
 

 
 

     Entre as diversas outras ativi-

dades oferecidas pelo FestA!, está 

o ateliê “Confecção de Lápis com 

Gravetos”, com Alba Milioni, ar-

tista plástica, ilustradora e desig-

ner de capas de livros. Adultos e 

crianças construirão lápis de cor 

a partir de gravetos de árvores e 

minas coloridas. Depois de pron-

tos, os participantes farão um e-

xercício de desenho livre, usando 

os lápis fabricados artesanal-

mente. Cada participante produzi-

rá e levará consigo três lápis co-

loridos. 

     Para todas essas atividades ci-

tadas, as vagas são limitadas e 

haverá entrega de senhas no local 

com 30 minutos de antecedência. 

     Uma das atividades com ins-

crição antecipada é a “Arte Bo-

tânica”, com a ilustradora Cássia 

Franco e a florista Noemi Mar- 
ques. Elas unem as técnicas de 

jardinagem e ilustração botânica 

para  ensinar a  confeccionar  um 

 

 

FestA! – Festival de Aprender invade Sesc Rio 

Preto neste sábado e domingo 
 

 

     NORMINHA 

     Apresentação do PPP 

     Nos pedidos de aposentadoria 

especial feitos com base em ex-

posição do trabalhador a ruído 

nocivo, a apresentação do Laudo 

Técnico de Condições Ambientais 

de Trabalho (LTCAT) pode ser 

dispensada quando o processo é 

instruído com o Perfil Profissio-

gráfico Previdenciário (PPP). 

     Todavia, são ressalvados os 

casos em que o Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) suscita 

dúvida objetiva em relação à con-

gruência entre os dados do PPP e 

o próprio laudo que embasou sua 

elaboração. 

     O entendimento foi firmado pe-

la Primeira Seção do Superior Tri-

bunal de Justiça (STJ) ao julgar 

incidente de uniformização de ju-

risprudência apresentado pelo IN 

SS. 

     O pedido da autarquia, inicial-

mente dirigido à Turma Nacional 

de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais (TNU), foi mo-

tivado pelo acolhimento de pleito 

de aposentadoria especial pela 1ª 

Turma dos Juizados Especiais da 

Justiça Federal do Rio Grande do 

Sul. Com base em perfil profissio-

gráfico, o colegiado gaúcho reco-

nheceu que um profissional foi 

submetido a níveis insalubres de 

ruído em seu ambiente de traba-

lho. 

     Para a autarquia, a inexistência 

no processo de laudo técnico para 

medição do ruído afastaria a pos-

sibilidade de deferimento da con-

tagem especial do tempo de apo-

sentadoria. 

     Comprovação 

     A TNU indeferiu o pedido do IN 

SS e reiterou o entendimento de 

que, em regra, deve ser conside-

rado exclusivamente o PPP como 

meio de prova da exposição do 

trabalhador ao agente insalubre, 

inclusive nos casos de ruído, in- 
dependentemente da apresenta-

ção do laudo técnico-ambiental. 

     Após o indeferimento, o INSS 

dirigiu o incidente de uniformiza-

ção ao STJ – a possibilidade de 

recurso está prevista no artigo 14 

da Lei 10.259/01 – e argumentou 

que a própria jurisprudência do 

tribunal estabelece a necessidade 

da apresentação de laudo técnico 

para a comprovação da efetiva ex-

posição ao agente nocivo em ní-

veis superiores aos tolerados pela 

legislação trabalhista. 

 

Extensa programação oferece oficinas, vivências e ateliês para 

pintar, bordar, desenhar, modelar, programar, entre outras 

atividades, todas grátis 

http://www.norminha.net.br/
https://www.sympla.com.br/i-congresso-vn-de-conhecimentos---eventos__245716
https://www.sympla.com.br/i-congresso-vn-de-conhecimentos---eventos__245716
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
http://ianvarella.adv.br/comprovacao-da-atividade-especial-na-justica-do-trabalho/
http://ianvarella.adv.br/comprovacao-da-atividade-especial-na-justica-do-trabalho/
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=Pet%2010262
https://www.sescsp.org.br/programacao/146002_FESTA+2018#/content=cursos
https://www.sescsp.org.br/programacao/146002_FESTA+2018#/content=cursos


 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Página 09/10 - Norminha - DESDE 18/08/2009 - ANO 10 - Nº 456 - 01/03/2018 

Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 456 - 01/03/2018 - Fim da Página 09/10 

Meus funcionários utilizam 

computadores e e-mails sem 

monitoramento. Devo me 

preocupar? 
 

 

As normas aplicáveis ao Direito Digital, em conformidade com o 

Direito Trabalhista. 

sos em que o contribuinte já havia 

quitado o imposto (parcial ou in-

tegralmente), e é feita à pessoa 

que constar como proprietária do 

automóvel no Cadastro de Con-

tribuintes do IPVA. No caso dos 

contribuintes que pagaram ape-

nas parte do imposto naquele 

ano, os valores devidos serão 

descontados do montante a ser 

ressarcido. 

     As formas de ressarcimento 

variam de estado para estado. Em 

algumas localidades, a restituição 

é feita automaticamente, já que os 

sistemas do Detran, do Renavam 

e das secretarias são interligados. 

Em outros, é preciso que o con-

tribuinte solicite a exoneração di-

retamente na Sefaz. Em Pernam-

buco, por exemplo, o ressarci-

mento só é feito após o pedido do 

proprietário, e pode ser deposita-

do na conta corrente de sua pre-

ferência. No Maranhão, o descon-

to aparecerá na cobrança do IPVA 

do ano seguinte ao crime. No Rio 

de Janeiro, a exoneração também 

precisa ser solicitada, mas pode 

vir nas duas formas (depósito em 

conta ou abatimento no valor do 

próximo IPVA). Neste caso, a es-

colha fica a critério do cidadão. 

     Em São Paulo, o reembolso é 

automático e ficará à disposição 

do dono do veículo no Banco do 

Brasil durante dois anos, obede-

cendo ao calendário de distribui-

ção da secretaria do estado. Pas-

sados os dois anos, a restituição 

só poderá ser solicitada na pró-

pria Sefaz, e o contribuinte que 

estiver inadimplente com outras 

obrigações tributárias não poderá 

resgatar o valor. "Se o cidadão es-

tá devendo o IPVA de um outro 

veículo ou o Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) de um 

imóvel, deverá quitar a pendência 

antes de solicitar o ressarci-

mento", explica a Sefaz-SP. 

     Solicitando a restituição 

     Os procedimentos para solici-

tar a exoneração do IPVA em caso 

de roubo ou furto são mais ou 

menos os mesmos para todos os 

Como pedir a restituição do IPVA em caso de 

roubo ou furto do veículo 

 

 

     NORMINHA 

     Você conhece empresas que 

conseguem funcionar plenamente 

sem a utilização de computado-

res, smartphones, e/ou outros 

dispositivos eletrônicos? Certa-

mente ainda existem algumas 

poucas empresas se englobam 

nessa questão, mas poucos sa-

bem que, aquelas que utilizam 

sistemas informáticos correm ris-

cos imensos no que se refere à 

utilização indevida destes equipa-

mentos pelos próprios funcioná-

rios. 

     Os riscos vão desde a utiliza-

ção do e-mail profissional para 

enviar mensagens pessoais, ofen-

sivas, ou que maculem o bom no-

me da empresa, até a utilização da 

rede e dos computadores da em-

presa para transferência de arqui-

vos que infrinjam normas, como 

pornografia infantil, ou pirataria. 

     Tendo em vista que muitas ve-

zes é necessária a liberação da u-

tilização de aplicativos como What 

sApp, e acesso a páginas de redes 

sociais como o Facebook, existe 

uma aparente dificuldade em se 

identificar o limiar da legalidade 

quando do monitoramento dos 

funcionários, já que isto implicará 

o monitoramento da vida pessoal 

do empregado. 

     No entanto, a disposição das 

normas Brasileiras são bastante 

objetivas: O Empregador ou um 

profissional designado por ele 

(como, por exemplo, um profis-

sional de TI) podem vigiar o que o 

seu funcionário faz nos dispositi- 

 

vos informáticos cedidos pela 

empresa, desde que haja clareza 

quanto a este monitoramento. 

     Ou seja, toda empresa deve 

possuir uma Política Interna de 

Segurança da Informação, sendo 

que todos seus funcionários de-

vem assiná-la no momento da sua 

contratação, e também quando 

houver qualquer atualização ou 

modificação neste documento. 

     Você sabe para que serve a 

Política Interna de Segurança da 

Informação? 

     Este documento servirá para 

que todos os funcionários saibam 

que o sistema é monitorado, e as 

informações que transitam pela 

rede da empresa está sendo vigi-

ada, demonstrando que qualquer 

ato incompatível com a moral, 

bons costumes, ou mesmo contra 

a legislação existente, poderá a-

carretar em uma advertência, ou 

até na rescisão do contrato de tra-

balho por justa causa. 

     Portanto, todas as empresas 

devem se resguardar para que não 

haja utilização indevida de seus 

sistemas e equipamentos, inclu-

sive para evitar que qualquer fun-

cionário, ou visitante mal-inten-

cionado, desvie um documento 

digital com informações confi-

denciais para seus concorrentes, 

o que acarretará na prática de 

concorrência desleal, e certa-

mente poderá gerar graves danos 

à empresa. N 

Plinio Higasi 

Especialista em Direito aplicado 

aos meios digitais e eletrônicos 

 

     NORMINHA 

     Pouca gente sabe, mas é lei: 

na maioria dos estados brasilei-

ros, os proprietários que tiveram 

seus carros roubados ou furtados 

podem receber de volta (parcial 

ou integralmente) o valor pago 

pelo Imposto sobre a Propriedade 

de Veículos Automotores (IPVA). 

Em São Paulo, a lei de 13 de de-

zembro de 2013 vai devolver mais 

de R$ 19 milhões relativos a 49. 

173 veículos roubados ou furta-

dos em 2016 cujos donos já há-

viam pago pelo imposto na época 

em que o crime ocorreu. 

     Como são estaduais, as leis 

não abrangem, necessariamente, 

todas as localidades do país. Em 

sete dos 27 estados brasileiros 

(Acre, Amapá, Ceará, Pará, Para-

ná, Piauí e Santa Catarina), por e-

xemplo, ainda não existe uma 

norma que regulamente a restitui-

ção do IPVA em caso de furto ou 

roubo. No restante do Brasil, as 

regras funcionam de forma muito 

similar, e exigem que o contri-

buinte registre um Boletim de O-

corrência (BO)logo após o crime 

para que o pedido de restituição 

do imposto possa ser feito e seja 

válido. 

     Em caso de dúvidas, o cidadão 

pode sempre recorrer às secreta-

rias estaduais da Fazenda e ao 

Departamento Estadual de Trânsi-

to (Detran) de seus respectivos 

estados. As normas que regula-

mentam a restituição do IPVA 

também estão disponíveis na in-

ternet e podem ser facilmente 

consultadas nos sites de todas as 

Sefaz do país. 

     O que diz a lei 

     Na maioria dos estados, o res-

sarcimento do imposto pode ser 

concedido integralmente a partir 

do exercício subsequente ao da o-

corrência. Nos casos em que hou-

ver recuperação do veículo, a res-

tituição será parcial e calculada à 

razão de 1/12 por mês de privação 

dos direitos de propriedade do 

automóvel. Ou seja, se o carro foi 

roubado este ano, o ressarci-

mento será feito em 2018. E se o 

carro for recuperado, o contribu-

inte pode pleitear os meses em 

que estava desaparecido. 

     O cálculo funciona assim: se o 

proprietário foi furtado ou rouba-

do em janeiro de 2017 quando já 

tinha pago um IPVA no valor de 

R$ 1.200,00, a restituição corres-

ponderá a essa quantia e será feita 

em 2018. No entanto, se conse-

guiu recuperar o veículo em mar-

ço, continuará sujeito à contribui-

ção de 2017 relativa aos meses 

que restarem até o final do ano 

(contando com o mês da recu-

peração), e o ressarcimento será 

referente apenas às parcelas de 

janeiro e fevereiro, ou seja, 2/12 

do valor integral. Nesta simula-

ção, o contribuinte receberia de 

volta R$ 200 (duas parcelas de R$ 

100 ou 2/12 de R$ 1.200,00). 

     A restituição só é válida nos ca 

estados brasileiros em que a lei é 

válida. O que muda, em muitos 

casos, é o lugar onde o contribu-

inte deve fazer o pedido de res-

sarcimento; a boa notícia é que 

essa informação também pode ser 

consultada nos sites das secre-

tarias da Fazenda dos estados. 

     Na Bahia, para realizar a soli-

citação, o cidadão deve compare-

cer a uma unidade da Sefaz e pro-

curar o Serviço de Atendimento 

ao Cidadão (SAC) ou nas inspe-

torias fazendárias, mas somente 

no ano seguinte ao da ocorrência 

do crime. Além de apresentar o 

BO, o contribuinte também deve 

ter consigo o Certificado de Re-

gistro e Licenciamento do Veículo 

(CRLV) e pelo menos um docu-

mento pessoal com foto (como o 

RG ou a CNH). Depois de fazer o 

pedido, é só aguardar; o acompa-

nhamento do processo pode ser 

feito pelo site da Sefaz-BA. 

     Em Rondônia, a cobrança do 

IPVA é suspensa automaticamen-

te a partir do registro do roubo ou 

furto no sistema do Renavam e 

assim permanece até o veículo ser 

encontrado. Para solicitar o res-

sarcimento, contudo, o proprietá-

rio do automóvel deve procurar a 

Secretaria de Estados de Finanças 

(Sefin-RO) e apresentar o boletim 

de ocorrência do crime, docu-

mentos pessoais e do veículo. 

Como o Renavam é integrado na-

cionalmente, a restituição tam-

bém é válida quando o automóvel 

foi roubado ou furtado em outro 

estado. 

     No Rio Grande do Norte, é pre-

ciso que o contribuinte faça a so-

licitação na Secretaria de Estado 

da Tributação (SET) potiguar. No 

dia da ocorrência do crime, o ci-

dadão deve registrar um BO na 

Delegacia Especializada de Defe-

sa da Propriedade de Veículos e 

Cargas (Deprov) e apresentar este 

documento juntamente com os 

documentos do carro e pessoal 

quando fizer a solicitação. O pro-

cesso para reaver o imposto pago 

é burocrático, já que o pagamento  

não é feito pela SET, e sim pela 

Secretaria de Planejamento e Fi-

nanças (Seplan). O prazo para pe-

dir o ressarcimento é de cinco a-

nos após a ocorrência do crime, e 

o dinheiro será reembolsado ao 

contribuinte no ano seguinte ao 

da solicitação. 

     Em São Paulo, o pedido da 

restituição deve ser feito em uma 

agência do Banco do Brasil. A a-

presentação dos documentos 

pessoais ou do automóvel só é 

dispensada se estes forem rouba-

dos ou furtados junto com o veí-

culo (desde que esse fato conste 

no BO registrado pelo contri-

buinte). O ressarcimento será fei-

to automaticamente, e o saldo a 

ser exonerado pode ser consul-

tado no portal da Sefaz-SP. A li-

beração dos valores é gradual. 

"Os três primeiros lotes já estão 

disponíveis para quem teve ocor-

rências registradas no 1º, no 2º e 

no 3º trimestre do ano passado", 

afirma a assessoria da Sefaz pau-

lista. "Para registros feitos no 4º 

trimestre de 2016, a restituição 

será feita a partir do próximo dia 

13 [de abril]". 

     E se eu não receber a exone-

ração? 

     Em todos os estados em que a 

lei é válida, os sistemas do De-

tran, do Renavam e das secreta-

rias da Fazenda são interligados 

– e, por isso, é pouco provável 

que o contribuinte não receba sua 

restituição após fazer sua solici-

tação. Mas para isso é importante 

que o proprietário do veículo rou-

bado ou furtado siga todas as ins-

truções recomendadas pela Sefaz 

de seu estado (que podem ser 

consultadas em seus respectivos 

sites oficiais) e se assegure de 

que tem direito de receber o res-

sarcimento. 

     Em São Paulo, nunca houve 

um caso em que o cidadão deixou 

de ser restituído desde que a lei 

entrou em vigor, em 2013. “Nós 

não temos nenhum registro de 

uma ocorrência como essa”, afir-

ma a assessoria da Sefaz-SP. E 

acrescentou: “Caso o contribuin-

te tenha apresentado os docu-

mentos necessários, solicitado a 

restituição no Banco do Brasil e, 

mesmo assim, não tenha sido 

ressarcido, a nossa recomenda-

ção é procurar por um posto fis-

cal da Secretaria da Fazenda para 

relatar o problema”. N 

(Fonte/Créditos: Época 

Negócios) 
 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
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     Assistente de direção (TV) 

(Profissionais de produção de 

rádio e televisão.); 

     Continuísta; 

     Diretores de Programação (Di-

retores de espetáculos e afins.); 

     Diretores de Produção; 

     Diretor artístico; 

     Coordenador de programação 

(Técnicos de operações de regis-

tros sonoro/audiovisuais.); 

     Assistente de operações; 

     Supervisor de operações (mí-

dias audiovisuais) (Supervisores 

operacionais e técnicos em mí-

dias audiovisuais.); 

     Supervisor técnico (mídias au-

diovisuais); 

     Sonoplasta (Técnicos em áu-

dio.); 

     Analista musical; 

     Diretor de imagem (TV) (Téc-

nicos em montagem, edição e fi-

nalização de mídia audiovisual.) 

N 
Ministério do Trabalho 

Assessoria de Imprensa 

      

Algumas considerações sobre redes 

sociais e a liberdade de expressão 
 

 

Ministério do Trabalho reconhece 19 novas ocupações 

     NORMINHA 

     Pegando carona no texto da 

Renata Bianchi, resolvi completar 

a lista de sites, páginas ou comu-

nidades que eu sigo sobre empre-

endedorismo materno. Ou mesmo 

que você não tenha o seu negó-

cio, estas são redes que discutem 

e refletem sobre como fica a vida 

profissional da mulher depois que 

ela se torna mãe. 

     Mas, antes, deixe-me explicar 

porque esse é um assunto que me 

interessa tanto. Em 2012, criei 

uma série de TV em co-produção 

com a Rede Globo que tratava 

dessa verdadeira revolução femi-

nina: depois que as mulheres 

conquistaram o mercado de tra-

balho, decidiram tomar as rédeas 

da sua vida profissional e em-

preender para se aproximar da fa-

mília. Ao longo da pesquisa, co-

nheci  mulheres muito guerreiras 

que tinham aberto o próprio ne-

gócio para cuidar dos filhos. E 

como nem tudo são flores, en-

frentavam grandes desafios. 

     Mãe SA: O trabalho entrevis-

tou cerca de 200 mulheres e ge-

rou o livro Minha Mãe é o Negó-

cio, da Editora Saraiva. Lá, eu e a 

jornalista Ana Claudia Konichi fa-

zemos uma análise sobre as prin- 

 

Atualizações foram realizadas após estudos das atividades e perfis de cada categoria 

cipais ilusões e erros das mães 

empreendedoras. Com o apoio 

do Sebrae-SP, criamos alguns a-

lertas a serem considerados por 

quem empreende por uma razão 

tão pessoal e afetiva. Fomos atrás 

de estudos científicos que com-

provassem o que nos parecia tão 

óbvio: as mulheres que são mães, 

ao ver uma criança crescer, de-

senvolvem habilidades funda-

mentais para o ambiente de traba-

lho. 

     Bom, dito tudo isso, nesses 

últimos anos, venho seguindo 

iniciativas que apoiam o empre-

endedorismo materno e a mulher 

que precisa retornar ao trabalho 

depois que se torna mãe. E gos-

taria de compartilhar algumas das 

redes mais acolhedoras, antena-

das e simpáticas que tenho co-

nhecimento. 

     Co.Madre: Com esse, eu te-

nho uma ligação afetiva. A Julia-

na Mariz, uma das fundadoras é 

uma grande amiga. Ela é uma das 

pessoas mais doces que eu co-

nheço. Basta ouvir o tom da voz 

dele para ficar mais calma. Enfim, 

agora vamos ao que interessa: o 

Co.madre, como a Ju descreveu 

muito bem no site, nasceu como 

um  grupo no  Facebook e  reúne 

 

 

de de contatos em um grupo com 

foco específico em negócios. Elas 

são porretas! 

     B2Mamy: Para mães empreen-

dedoras que acham que a tecno-

logia é um bicho papão, procurem 

a Daniela Junco, fundadora dessa 

plataforma. Ela se posiciona como 

a única aceleradora que prepara e 

conecta mães empreendedoras ao 

ecossistema de inovação. Seleci-

ona, acelera, consolida e multipli-

ca o potencial do seu negócio. 

     Empreendedorismo Rosa: Fora 

de São Paulo, a Lenia Luz toca o 

projeto dela de Curitiba, PR. Com 

a missão de inspirar mulheres, di-

vulga informações e notícias so-

bre o dia-a-dia de empreendedo-

ras, intraempreendedoras, faz en-

trevistas e compartilha muitas ide-

ias. O projeto fez parte do Pro-

grama 10.000 Womens da FG V. 

     Rede Mulher Empreendedora 

     A Ana Lucia Fontes é uma das 

entrevistadas do meu livro "Minha 

mãe é um negócio". De lá pra cá, 

essa empreendedora foi conse-

guindo tudo o que planejou lá a-

trás com muita garra e persis-

tência. N 

Para ler outros textos de Patricia 

Travassos, acesse 

www.maecomprosa.com.br  
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     NORMINHA Por Carlos Bina 

     Inspirado em um aconteci-

mento que tomei conhecimento a-

través da rede social “facebook” 

(veja aqui), em que a pessoa a-

proveitando-se de uma fotografia 

que ela registrou no carnaval e 

pratica o crime de injúria racial, 

discorro o presente artigo visando 

expor algumas considerações 

pertinentes a equivocada sensa-

ção que as redes sociais são me-

ios de se expressar na forma in-

consequente. 

     As redes sociais, em que pese 

serem mecanismo para ampliação 

de contatos sociais, fontes de 

marketing, instrumento de notí-

cias - também representam um 

“campo” de práticas criminosas. 

     Isso se dá, em razão da sensa-

ção da falsa liberdade ilimitada 

que usuários das redes sociais 

julgam possuir, alem da falta de 

empatia, fazendo-lhe valer do po-

der de se expressar em vias irres-

ponsáveis. 
 

 
 

     Os ataques por meios virtuais, 

por vezes ultrapassam a mero 

“importuno”, tornando-se autên-

ticos crimes contra honra (calú-

nia, injúria ou difamação) dentre 

outras práticas criminosas. Não 

obstante, o presente artigo surgiu 

de uma prática de injúria racial 

(ao meu entendimento) dado que 

o rapaz que o praticou, apro-

veitou-se de uma fotografia que o 

mesmo obteve junto com um gru-

po aleatório de pessoas durante o 

carnaval, publicou nas redes so-

ciais, colocando uma legenda 

questionando ironicamente aonde 

estaria um dos pertences dele 

(sugerindo que aquele grupo te-

riam subtraído dele). Coincidên-

cia ou não, aquele grupo eram de 

pessoas “negras”. 

     Tal fato não ocorre eventual-

mente, são atividades rotineiras, e 

que encontramos com facilidade 

ao navegar em redes sociais. 

     As temáticas atacadas variam 

desde a deficiência intelectual, 

passando por liberdade religiosa, 

opções sexuais, inclusive profis-

sões (não estou exaurindo os al-

vos, apenas citei algumas) - todas 

protegidas pelo direito penal ou 

por legislações penais extravagan 

tes, ao exemplo do crime contra 

pessoa com deficiência (art. 88 - 

art. 91 da Lei 13.146/15). De sorte 

que, os ofensores, são das mais 

variadas condições sociais, naci-

onalidades, ideologias políticas, 

profissões etc. 

     O fácil acesso a internet bem 

como em ter uma “page” na rede 

social, não é o motivo para justi-

ficar os crimes praticados nas re-

des de comunicações, basta en-

tendermos assim, os motivos 

causa e efeito que levam a uma 

sociedade a carecer com a sensi-

bilidade do respeito de modo ge-

ral. 

     Nesse sentido, Paulo Sumari-

va, ao dissertar sobre os fatores 

da criminalidade, no tocante a e-

ducação e alfabetismo, explica 

que: 

     “A educação e o ensino são 

fatores inibitórios de criminalida-

de. Entretanto, sua carência ou 

defeitos podem contribuir sobre-

maneira na criação de um senso 

moral distorcido da primeira in-

fância. Com certeza, a educação 

familiar assumem papel relevante 

na formação da personalidade hu-

mana”. 

     Assim, conclui-se que no caso 

em assunto, a pessoa que supos-

tamente praticou o crime de injú-

ria racial, está sujeito a eventual-

mente praticar eventuais novos 

crimes, na ocasião, da mesma 

modalidade, haja visto o seu 

senso moral distorcido. E aqui, 

ressalta-se o termo “eventual”, 

pois acredita-se que o fato tenha 

ensinado aquela pessoa os limi-

tes da liberdade de expressão, até 

porque, o ato inconsequente, lhe 

custou no mínimo, o seu empre-

go, conforme o texto do link su-

pramencionado (não soube de 

outras medidas que foram toma-

das contra essa pessoa). 

     Temos portanto, que as redes 

sociais proporcionam a dimensão 

de oportunidade em demasia, em 

que nelas podemos nos comuni-

car, publicar, noticiar, alertar, en-

tre outros recursos. 

     Destarte a isso, a liberdade 

que a nossa constituição nos ga-

rante, é restringida pela mesma, 

de modo que aquele quem a exa-

cerba é reprimido pelo nosso di-

reito penal, razão pela qual, além 

das responsabilidades que assu-

mimos com o “termo de uso” de 

cada redes sociais, possuímos 

também, o dever de respeitar as 

diversidades. N 

     NORMINHA 

     O Ministério do Trabalho atua-

lizou, no último dia 19 de feverei-

ro, a lista da Classificação Brasi-

leira de Ocupações (CBO). Foram 

incluídas 19 novas atividades 

profissionais (veja tabela abaixo). 

Com as inserções, o número de 

ocupações reconhecidas no Bra-

sil chega a 2.685.  

     A CBO é um documento que 

retrata a realidade das profissões 

no mercado de trabalho. Sua atu-

alização acompanha o dinamismo 

das ocupações, levando em conta 

mudanças nos cenários tecnoló-

gico, econômico, cultural e social 

do país. Seus dados alimentam as 

bases estáticas de trabalho e ser-

vem de subsídio para a formula-

ção de políticas públicas de em-

prego.  

     O reconhecimento de uma o-

cupação é feito após um estudo 

das atividades e do perfil da ca-

tegoria. Durante o processo, são 

realizadas oficinas com os traba-

lhadores. A coordenadora da CBO 

no Ministério do Trabalho, Cláu-

dia Maria Virgílio de Carvalho, 

explica que o reconhecimento da 

ocupação é uma construção entre 

o governo e a sociedade. Ela des-

taca a importância de ouvir todos 

os envolvidos, inclusive os traba-

lhadores. “Quem melhor pode fa-

lar sobre uma ocupação é quem 

desempenha a função”, pondera. 

     As atualizações da CBO aten-

dem a demandas da sociedade, 

entidades governamentais, con-

selhos federais, associações, sin-

dicatos, empresas, instituições de 

ensino e trabalhadores autôno- 
mos. A solicitação de inclusão 

 

pode ser feita a partir de mobili-

zação coletiva ou por e-mail 

(cbo.sppe@mte.gov.br). Nos 

dois casos, é necessário o envio 

de documentos com informações 

referentes à ocupação.  

     Também foi publicada no dia 

19/02 uma atualização de conteú-

do das ocupações da família de 

porteiros e vigias. O objetivo foi 

readequar o texto de acordo com 

as atividades desses profissio-

nais. 
 

 

 

 

     Confira as novas ocupações 

reconhecidas pela CBO: 

     Engenheiro de Logística (Pro-

fissionais de produção, qualidade 

segurança e afins.); 

     Registrador de Câncer (Traba-

lhadores em registro e informa-

ções em saúde.); 

     Amarrador e Desamarrador de 

Embarcações (Trabalhadores de 

carga e descarga de mercadoria.); 

     Polícia Legislativa (Policiais, 

guardas-civis municipais e agen-

tes de trânsito.); 

     Instalador de Sistemas Foto-

voltaicos (Instaladores e repara-

dores de linhas de cabos elétri-

cos, telefônicos e de comunicação 

de dados.); 

     Rejuntador Cerâmico (Aplica-

dores de revestimentos cerâmi-

cos, pastilhas, pedras e madei-

ras.); 

     Profissionais de Relações Go-

vernamentais e Institucionais (Ge-

rentes de comunicação, marketing 

e comunicação.); 

mulheres autônomas, criativas, 

habilidosas, equilibristas. As dis-

cussões e demandas são tão ricas 

que foi inevitável transpor as fron-

teiras da rede social para ampliar 

e dar suporte às ações dessas co-

madres. A ideia é ser um canal de 

debate que envolva a sociedade 

nos dilemas da mulher. 

     Maternativa: O Maternativa, 

criado pela Camila Conti, já reúne 

mais de 20mil mulheres. E se de-

fine da seguinte maneira: grupo de 

inteligência coletiva sobre merca-

do de trabalho e empreendedo-

rismo materno, onde você pode 

publicar notícias interessantes so-

bre o assunto, propor um debate, 

pedir dicas e sugestões para sua 

empresa além de aumentar sua 

rede de contatos em um grupo 

com foco específico em negócios. 

Elas são porretas! 

     Maternativa: O Maternativa, 

criado pela Camila Conti, já reúne 

mais de 20mil mulheres. E se de-

fine da seguinte maneira: grupo de 

inteligência coletiva sobre merca-

do de trabalho e empreendedo-

rismo materno, onde você pode 

publicar notícias interessantes so-

bre o assunto, propor um debate, 

pedir dicas e sugestões para sua 

empresa além de aumentar sua re 
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