
 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista a 

camisa do 

“Abril Verde” 

 

     NORMINHA 

     O Movimento “Abril Verde” li-

berou arquivo para você imprimir 

sua camiseta. Acesse o link e en-

tre neste time! 

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

ivos/Arquivos/CAMISETAABRILV

ERDECLIPS.pdf N 

     NORMINHA 

     O I Congresso VN de Conheci-

mentos teve início no último dia 

03 e já conseguiu reunir vários 

profissionais da SST que estão 

cursando a especialização em 

construção civil em Araçatuba 

(SP). 
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Norminha 
 

DESDE 18/AGOSTO/2009 

     NORMINHA 

     A palestra é voltada para Estu-

dantes, Profissionais de Seguran-

ça do Trabalho e Profissionais de 

SMS e será proferida por Flavio 

Paiva - Graduado em Processos 

Gerenciais, com MBA em Gestão 

de QSMS e Coaching em Segu-

rança Industrial; Técnico em Se-

gurança no Trabalho; Mestre de 

Cabotagem da Marinha Mercante. 

     Sob a coordenação de Antônio 

Carlos Garcia Júnior – Fundacen-

tro – ES o evento será realizado 

no dia 20 de março de 2018, das 

14  às  16 horas  no Auditório  da  

Fundacentro/ES, Rua Cândido, 

Ramos, nº 30, Ed. Chamonix Jd. 

da Penha -Vitória- ES. 
 

 
 

     Com vagas limitadas mais In-

formações: (27) 3315-0040 Ra-

quel – Ramal 220 e/ou Aline – 

Ramal 238. 

     Para inscrições CLIQUE AQUI 

N 
 

 

Fundacentro do Mato Grosso do Sul 

oferece palestra sobre Gestão de 

SST Planejamento e Implantação 

 

I Congresso VN de Conhecimentos 

reúne profissionais da SST 
 

 

 

 

 

 

Luiz Antônio de Melo 
 

 

     O evento prosseguirá nos dias 

19 e 20 de março com ISO 9001 

– Interpretação, aplicação, audi-

toria e PA; NR-12 e Cases de em-

preendedorismo jovem. 

     Todas informações e inscri-

ções você consegue CLICANDO 

AQUI. N 

 
  
 

     NORMINHA 

     O Plano de Auxílio Mútuo - 

PAM, criado para evitar, controlar 

e combater focos de incêndios, a-

cidentais ou criminosos é uma 

importante iniciativa implantada 

há muito tempo por várias usinas. 

A UDOP adotou a medida e parti-

cipa desse plano junto às suas 

agroindústrias associadas, com o 

objetivo de reduzir os riscos para 

as regiões onde as unidades pro-

dutoras estão instaladas. 

     Em reunião realizada em de-

zembro de 2017, as usinas asso-

ciadas à UDOP, pertencentes às 

regionais Araçatuba e Dracena fir-

maram o compromisso de cum- 

Associadas UDOP firmam acordo 

do PAM para controle e combate 

de incêndios 

prir as iniciativas propostas pelo 

PAM. Na regional de Araçatuba, 

são 12 usinas vinculadas e em 

Dracena mais três. 

     No último dia 14 de fevereiro, 

a UDOP realizou junto às suas as-

sociadas mais uma reunião, desta 

vez, para selar os compromissos 

com as regionais de Andradina e 

Valparaíso. No total são 11 usinas 

vinculadas: cinco na regional de 

Valparaíso e seis na região de 

Andradina. O trabalho é feito em 

parceria com órgãos públicos, 

como a Polícia Ambiental e o Cor-

po de Bombeiros, de cada região 

determinada. N 

Camila Lemos Agência Udop 

dentes, Engenheiro Agrônomo 

Francisco Almeida e do Diretor-

Presidente da Mútua, Engenheiro 

Civil Paulo Guimarães. Ainda se 

congratularam com o gestor re-

cém-eleito, conselheiros federais 

e presidentes de CREAs. 

     Como demonstração de apo-

io, o Engenheiro Luiz Antônio de 

Melo foi convidado para partici-

par da solenidade de encerra-

mento do evento, como membro 

da mesa de trabalhos, quando em 

seu discurso falou da importância 

da integração com a nova gestão 

do Conselho Federal e enfatizou 

que este é um momento ímpar, 

onde tem certeza que “a engenha-

ria vai voltar a ser protagonista no 

desenvolvimento do país”. N 

mas que assegurem o enfoque na 

prevenção da segurança e saúde 

laborais. De forma contextualiza-

da, considerando a realidade so-

cial e as experiências de vida dos 

participantes do ciclo. 

     Sobretudo, privilegiar a expo-

sição interativa e a discussão 

com o propósito de favorecer a 

reflexão sobre os assuntos pro-

postos, ao mesmo tempo, em que 

se busca estabelecer uma relação 

teoria versus prática versus teo-

ria. 

     Nesta edição, a técnica em se-

gurança do trabalho Ana Flávia 

do Amaral será a palestrante. Ana 

Flávia é formada em arquitetura e 

urbanismo pela Universidade A-

nhanguera (UNIDERP). 

     São 40 vagas. Podem partici-

par profissionais e estudantes da 

área de segurança e saúde no tra-

balho e de áreas afins, dirigentes 

sindicais, representantes de ór-

gãos públicos e de ONGS, em-

pregadores, trabalhadores e de-

mais interessados. 

     O interessado em assistir a 

palestra deverá levar no dia do e-

vento 2 kg de alimentos não pere-

cíveis, que serão doados à enti-

dade assistencial. Será concedida 

declaração de participação, com 

carga horária de 2 horas, aos pre-

sentes que a solicitarem. 

     As inscrições podem ser feitas 

pessoalmente, por e-mail ou fax. 

Informações a respeito deste e-

vento podem ser obtidas das 8h 

às 12h e 13h às 17h, pelo tele-

fone: (67) 3321-6910 ou Fax: 

(67) 3321-2486, ou por e-mail: 

erms@fundacentro.gov.br 

     Folder e ficha de inscrição. 

N 
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Percepções na Gestão em 

Saúde, Meio ambiente e 

Segurança Offshore em Vitória 

Nesta quinta, em Vitória (ES), será 

apresentada a Campanha Nacional 

de Prevenção de Acidentes na 

Indústria da Construção 

res do setor da construção e a Fis-

calização do Trabalho se juntam 

para um evento de tamanha di-

mensão. A melhor forma de pro-

mover saúde e segurança no tra-

balho é informar e conscientizar 

empregadores e empregados so-

bre a importância de seguir as re-

gras estabelecidas”, ressalta o 

presidente da CPRT da CBIC, Fer-

nando Guedes. 

     Em Vitória, o evento será reali-

zado pelo Sindicato da Indústria 

da Construção Civil no Estado do 

Espírito Santo (Sinduscon-ES) na 

Sede da Federação das Indústrias 

do Estado do Espírito Santo (Fin-

des) – Av. Nossa Sra. da Penha, 

2.053 Santa Lucia – Vitória-ES, 

das 8h30 às 16h. 

N 

 

 

Inscrições: (27) 3022.6431 ou 9.9944.4455 ou no e-mail 

ebra@ebracoaching.com.br - www.ebracoaching.com.br  
 

  

 

     NORMINHA 

     A Campanha Nacional de Pre-

venção de Acidentes na Indústria 

da Construção (CANPAT Cons-

trução 2017/2018) será apresen-

tada hoje (8 de março) aos empre-

sários, trabalhadores e autorida-

des de Vitória, no Seminário Re-

gional Edificar o Trabalho. Inédi-

ta, a iniciativa da Câmara Brasi-

leira da Indústria da Construção 

(CBIC), por meio da Comissão de 

Política de Relações Trabalhistas 

(CPRT), com o Ministério do Tra-

balho, por meio da Secretaria de 

Inspeção do Trabalho (SIT), e o 

Sesi Nacional, visa combater a in-

formalidade e fomentar a segu-

rança, a saúde e o bem-estar do 

trabalhador da construção. “É a 

primeira vez em que empregado-  

 

Por ACS/Débora Maria Santos 

     NORMINHA 

     No dia 12 de março, das 18h 

às 20h, a Fundacentro do Mato 

Grosso do Sul realizará palestra 

sobre "Gestão de Segurança e 

Saúde no Trabalho (SST) Planeja-

mento e Implantação", que ocor-

rerá no auditório da instituição 

situado à rua Geraldo Vasques, 66 

– Vila Costa Lima, Campo Grande 

– MS. 

     Em sua terceira edição, a Fun-

dacentro/MS tem a preocupação 

de promover palestras com temas 

que farão parte do Ciclo de Pa-

lestras Técnicas de Segurança e 

Saúde no Trabalho (SST), tendo 

como objetivo disseminar infor-

mações atualizadas sobre diferen-

tes assuntos e práticas bem suce-

didas nas áreas de segurança e 

saúde no trabalho e correlatas. 

     O Ciclo de Palestras é consti-

tuído por uma série de palestras 

que são ministradas por profis-

sionais da área e convidados pela 

instituição. A programação é ba- 
seada  em  abordar  diferentes  te- 
 

 

Por Fundacentro/PE 

     NORMINHA 

     O Coordenador Técnico da 

Fundacentro Pernambuco, o En-

genheiro Civil e de Segurança do 

Trabalho Luiz Antônio de Melo foi 

eleito Coordenador da Coordena-

doria Nacional de Câmaras Espe-

cializadas de Engenharia de Segu-

rança do Trabalho (CCEEST). 

     A eleição aconteceu em 21 de 

fevereiro durante o VII Encontro 

de Líderes do sistema CONFEA/ 

CREA e Mútua, em Brasília-DF. 

     Após a eleição, a Coordenado-

ria recebeu o apoio do Presidente 

do CONFEA, Engenheiro Civil Jo-

el Krüger, do Ministro do Traba- 
lho Interino Helton Yomura, do 

Coordenador do Colégio de Presi 

Tecnologista da Fundacentro Pernambuco é eleito 

Coordenador Nacional da CCEEST 

NORMINHAS 
MINISTÉRIO 

TRABALHO 
MINISTÉRIO 
PREVIDÊNCIA 

PORTAL 
NORMINHA 

FACEBOOK 
NORMINHA 

ARQUIVOS FUNDACENTRO 
INMETRO OIT BRASIL 

ANAMT ABHO 
CBO NRs 

CA EPI GOOGLE 
OBSERVATÓRIO SST 

Cursos confirmados em Vitória (ES), 

Araçatuba e Jaú (SP) terão inscrições 

até preencher as vagas limitadas 

     Em Vitória (ES) será realizado o Curso de Higiene Ocupacional com 

ênfase em perícia (23 a 25 de maio); Em Araçatuba (SP) curso de PPRA 

com ênfase em PPP e eSocial (07 de abril) e em Jaú (SP) curso de 

eSocial e requisitos da SST. Todas informações no link abaixo: 

http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf  

http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/CAMISETAABRILVERDECLIPS.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/CAMISETAABRILVERDECLIPS.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/CAMISETAABRILVERDECLIPS.pdf
http://www.norminha.net.br/
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/inscricao-no-evento/760
http://player.cdowebcast.com/player-popup-responsivo/6868/1
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.fundacentro.gov.br/arquivos/link/noticias/FolderMS120318_20180301200210.pdf
http://www.ebracoaching.com.br/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
http://www.norminha.net.br/Norminha/norminhas.asp
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/
https://www.facebook.com/norminhanet
https://www.facebook.com/norminhanet
http://www.norminha.net.br/Arquivos/arquivos.asp
http://www.fundacentro.gov.br/
http://www.inmetro.gov.br/
http://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm
https://www.anamt.org.br/portal/
http://www.abho.org.br/
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
http://www.norminha.net.br/Normas/normas.asp
http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl
https://observatoriosst.mpt.mp.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
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Sábado de capacitação debate o e-Social 
Evento foi organizado pelo SINTESP em São Paulo. Dia 24 de Março tem mais! Faça sua inscrição 

     NORMINHA 

     No último dia 24 de fevereiro 

aconteceu mais um Sábado de 

Capacitação, uma iniciativa do 

SINTESP (Sindicato dos Técnicos 

de Segurança do Trabalho no Es-

tado de São Paulo), que busca 

trazer informações e atualizações 

relativas à Segurança e Saúde dos 

Trabalhadores aos colegas de ca-

tegoria, bem como demais profis-

sionais ligados à área. E, como de 

costume, o evento contou com o 

apoio e a parceria do Grupo EN 

GECON e do SINTRACON-SP. 

     Participaram do evento, o pre-

sidente Marquinhos, trazendo in-

formações relativas à categoria, o 

presidente do Grupo ENGECON, o 

nosso parceiro Cledson, motivan-

do o público através do relato de 

sua trajetória profissional. Acom-

panharam também este sábado de 

capacitação, os diretores respon-

sáveis pela área de treinamento, 

Jorge Gomes e Carlos Balado. 

     O tema é o e-Social, cujos pro-

cedimentos abrangerão importan-

tes áreas da empresa, inclusive a 

trabalhista, e a Segurança e Saúde 

do Trabalhador fazem parte deste 

capítulo. 

     Teve como palestrante, João 

Batista Teixeira dos Santos, ana-

lista de sistemas pleno, que abor-

dou o tema de forma bastante di-

dática e objetiva. 

     Pela importância do e-Social, 

o tema será abordado em dois sá-

bados (módulos I e II) e, mesmo 

aqueles que não puderam compa-

recer no primeiro, poderão se ins-

crever e acompanhar o módulo II. 

     Destacamos a importância de 

 

     NORMINHA 

     As mulheres do Tocantins têm 

média salarial inferior a dos ho-

mens, segundo o Ministério do 

Trabalho e Emprego. Os rendi-

mentos delas ficam R$ 190 abaixo 

dos deles para funções semelhan-

tes. Os homens têm média de R$ 

2.734,24 e as mulheres R$ 2.544, 

24. 

     A média geral de salários no 

estado é de R$ 2.648,50, quase 

R$200 abaixo do resultado nacio-

nal, de R$ 2.852,62. Em 26 das 27 

unidades federativas elas ganham 

salários menores que os deles, a-

penas o Distrito Federal tem a si-

tuação inversa, com elas ganhan-

do mais. 

     A diferença nos salários deles 

e delas no Tocantins é menor que 

a diferença média nacional. Em 

todo o Brasil, elas ganham R$ 

477,89 a menos que eles. Na re-

gião Norte, o estado fica em uma 

posição intermediária no ranking, 

acima  de Amazonas,  Rondônia, 

no estado. São mais de 145 mil 

homens com carteira assinada 

contra 119 mil mulheres. A situa-

ção é melhor que a média nacio-

nal, onde eles ocupam 56% das 

vagas. 

     Para o MTE há várias causas 

para o resultado. Entre elas, está o 

fato de que a participação femini-

na no mercado de trabalho está 

concentrada em funções que a-

presentam salários mais baixos. 

Além disso, as mulheres ocupam 

menos os cargos de chefia e ainda 

há casos de discriminação no am-

biente de trabalho.N G1Tocantins 

 

Fundacentro prepara eventos 

alusivos ao Dia Internacional 

da Mulher 

 

Atividades ocorrem em cinco cidades de quatro estados entre os 

dias 7 e 9 de março 

 
nº 140, bairro Encruzilhada, em 

Santos. 

     A especialista Fabíola Louren-

ço Otero fará a palestra. Logo a-

pós, será aberto espaço para de-

bates e considerações finais. A 

coordenação técnica do evento 

ficará a cargo do chefe da regional 

Flávio Santos, do engenheiro Jo-

sué Amador Silva e da analista 

Tarsila Baptista Ponce. 

     Para fins de doação, a Fun-

dacentro da Baixada Santista so-

licita que os participantes levem 

no dia do evento duas latas ou 

dois pacotes de leite em pó. 

     Informações podem ser obti-

das pelo telefone: (13) 3224-5156 

ou erbs@fundacentro.gov.br. 

     Curitiba - No Paraná, a Funda-

centro-PR, em parceria com o Mi-

nistério Público do Trabalho- MP 

T e o Subsistema Integrado da 

Saúde do Servidor (SIASS), pro-

move um seminário em comemo-

ração ao Dia da Mulher. Na pro-

gramação do evento, que ocorre 

hoje (8), constam as palestras: “A 

Mulher e a Síndrome de Burnout - 

a doença do esgotamento profis-

sional” e “Cuidados específicos 

durante o processo do envelheci-

mento da mulher”, apresentadas 

pela enfermeira e mestre em Tec-

nologias da Saúde com ênfase em 

Bioengenharia Vania Carla Ca-

margo e pela médica especialista 

em Saúde Pública, Sandra Maria 

Lunedo. 

     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. O 

seminário será realizado no au-

ditório do Ministério Público do 

Trabalho, situado na Avenida Vi-

cente Machado, 84, Centro, das 

13h30 às 15h45. As inscrições 

são gratuitas e podem ser feitas a-

qui. Mais informações pelos tele-

fones 413313-5200 /3313-5218. 

     Belém - Belém do Pará, haverá 

um seminário alusivo ao Dia In-

ternacional da Mulher com apre-

sentações sobre mercado de tra-

balho, panorama dos acidentes de 

trabalho, política de atendimento 

humanizado às pessoas que so-

freram acidentes com es-calpela-

mento, trabalhos acadêmicos so-

bre o trabalho da mulher e as prin-

cipais demandas para as organi-

zações representativas de traba-

lhadoras e de trabalhadores. N 

Salários: Mulheres ganham em média R$ 190 a 

menos que homens no Tocantins 

Roraima e Amapá, mas abaixo de 

Acre e Pará. 

     A divisão do mercado de tra-

balho também é desigual. Os ho- 
mens ocupam 54,9% das vagas 
 

 

 

Presidente Marquinhos, do SINTESP 

 

Participantes receberam brindes através de sorteio 

 

Perdas 

auditivas por 

lesão no ouvido 

interno são 

irreversíveis 
 

 
 

Professor alerta para o risco 

de hábitos que expõem 

indivíduos a volumes de som 

acima do recomendado 
 

     NORMINHA 

     Segundo dados da Organiza-

ção Mundial da Saúde, cerca de 

1,1 bilhão de jovens correm o ris-

co de ter perda auditiva por conta 

de hábitos de exposição a altos 

volumes de som. Ricardo Bento, 

professor do Departamento de 

Oftalmologia e Otorrinolaringolo-

gia da Faculdade de Medicina da 

USP e diretor da Divisão de Otor-

rinolaringologia do Hospital das 

Clínicas, afirma que lesões no 

ouvido interno são irreversíveis. 
 

 
 

     Dentre os costumes que po-

dem levar à perda de audição es-

tão o uso constante de fones de 

ouvido e o trabalho em ambientes 

ruidosos. Bento conta que o orga-

nismo humano não está prepara-

do para a exposição constante a 

volumes acima de 85 decibéis. 

Além disso, fatores biológicos, 

hereditariedade e doenças podem 

levar à surdez. 

     Segundo o professor, a partir 

dos 60 anos é natural que se di-

minua gradualmente a audição. 

Hoje, com a expectativa de vida 

em torno dos 75 anos, a preven-

ção da surdez se coloca como es-

sencial, uma vez que aos 40 anos 

já se tem observado perdas im-

portantes nesse sentido. Bento a-

lerta, ainda, que as lesões trazem 

consigo problemas de cognição e 

isolamento social e profissional, 

configurando, assim, uma estrei-

ta relação entre audição e quali-

dade de vida. 

     Jornal da USP, uma parceria 

do Instituto de Estudos Avança-

dos, Faculdade de Medicina e Rá-

dio USP, busca aprofundar temas 

nacionais e internacionais de ma-

ior repercussão e é veiculado de 

segunda a sexta-feira, das 7h30 

às 9h30, com apresentação de 

Roxane Ré. 

     Você pode sintonizar a Rádio 

USP em São Paulo FM 93.7, em 

Ribeirão Preto FM 107.9, pela in-

ternet em www.jornal.usp.br ou 

pelo aplicativo no celular. 

 
N 

Jornal da USP 

     NORMINHA 

     A Fundação Jorge Duprat e Fi-

gueiredo (Fundacentro) está pro-

movendo uma série de cinco e-

ventos relativos ao Dia Interna-

cional da Mulher, comemorado 

em 8 de março. As atividades se-

rão realizadas entre os dias 7 e 9 

de março em Campinas e Santos 

(SP), Curitiba (PR), Recife (PE) e 

Belém (PA). Confira abaixo como 

serão as ações em cada uma des-

sas cidades. 

     Campinas - O Dia Internacio-

nal da Mulher será celebrado pela 

Fundacentro de Campinas no dia 

8 de março com um debate sobre 

temas que envolvem a mulher e o 

mundo do trabalho. Haverá pales-

tras sobre a saúde da trabalhadora 

frente às mudanças na legislação 

trabalhista e sobre assédio sexual 

no trabalho. 

     Com o tema “A mulher e o tra-

balho: problemas recentes e re-

correntes”, o evento conta com o 

apoio do Centro de Referência em 

Saúde do Trabalhador. A médica 

sanitarista do Cerest Campinas, 

Mírian Silvestre, fará a palestra 

“Saúde da Trabalhadora – situa-

ção atual e perspectivas em face 

das reformas previdenciária e tra-

balhista". 

     O assédio sexual no trabalho 

será abordado pela tecnologista 

da Fundacentro e doutora em So-

ciologia pela Universidade de São 

Paulo, Juliana Oliveira. O debate 

sobre o tema será coordenado 

pela pesquisadora da Fundacen-

tro e doutora em Políticas de Pre-

venção em Saúde no Trabalho pe-

la University of Massachusetts-

Lowell, Thais Barreira. 

     O evento ocorre das 14h às 

16h30, no Instituto Agronômico 

(IAC), localizado na Avenida Ba-

rão de Itapura, 1481, em Botafo-

go. A coordenação técnica é da 

engenheira de segurança do tra-

balho, Thais Santiago, e da psi-

cóloga Leonor de Campos, ambas 

da Fundacentro de Campinas. 

     Santos - A Baixada Santista vai 

contar com uma palestra com o 

tema “Dia Internacional da Mu-

lher: o peso do trabalho ‘leve’ na 

saúde das mulheres de Santos”, 

que será realizada no dia 9 de 

março, das 15h30 às 17h30. Com 

apoio do Sindicato dos Bancários 

de Santos, a discussão ocorrerá 

no auditório do sindicato, locali-

zado na Avenida Washington Luiz,  

o profissional conhecer detalhes 

do e-Social, que, além da obriga-

toriedade com relação à sua im-

plantação, será uma significativa 

ferramenta de trabalho no desen-

volvimento das atividades. 

     Venha matar suas dúvidas! 

Participe desse momento valioso 

de aprendizado e atualização que 

o SINTESP oferece. O próximo 

será no sábado dia 24 de março 

das 8h30 às 12h00. É gratuito. 

     Clique para detalhes e fazer 

sua inscrição. N 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/salarios-mulheres-ganham-em-media-r-190-a-menos-que-homens-no-tocantins.ghtml
mailto:erbs@fundacentro.gov.br
http://www.jornal.usp.br/
http://jornal.usp.br/atualidades/perdas-auditivas-por-lesao-no-ouvido-interno-sao-irreversiveis/
http://www.sintesp.org.br/cursos/sabado-capacitacao-sede
http://www.sintesp.org.br/cursos/sabado-capacitacao-sede
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Livro expõe males que atingem 

trabalhadores na era dos 

monopólios 
 

 

 

Capacidade respiratória diminui em mulheres 

que fazem faxina regularmente 
 

 

 

Por Fundacentro/PE 

     NORMINHA 

     O Desembargador, Paulo Al-

cântara do Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região e coorde-

nador do Getrin6 visitou a Funda-

centro em Pernambuco, na quin-

ta, 1/03. 

     A Fundacentro integra o Ge-

trin, grupo que desenvolve em 

Pernambuco as ações do Progra-

ma Trabalho Seguro, iniciativa do 

Tribunal Superior do Trabalho e 

do Conselho Superior da Justiça 

do Trabalho. 

     O magistrado fez questão de e-

naltecer o papel relevante da Fun-

dacentro na concretização do IV 

Congresso Pernambucano do 

Trabalho Seguro que reuniu mais  

mação em toda a via aérea e até na 

pele.” Para se proteger, o ideal é 

evitar o uso de produtos fortes. 

Muitas vezes, um pano úmido é o 

suficiente. Para as profissionais 

da limpeza, porém, que podem li-

dar com produtos ainda mais pe-

rigosos, é necessário utilizar equi-

pamentos de proteção adequados. 
 

 
 

     “O estudo trouxe um desafio 

para a indústria: fabricar produtos 

pouco agressivos para a via res-

piratória”, afirma Rosa e Silva. “Se 

não houver algum motivo, a in-

dústria continuará numa situação 

confortável. Agora a gente tem um 

estudo para se basear, feito ao 

longo de 20 anos, com grupos di-

ferentes. É um estudo importante”, 

avalia.  

     • Alterações metabólicas  

     Outros itens usados no dia a 

dia também podem causar danos 

à saúde. Um estudo publicado na 

revista Plos medicine mostrou 

que substâncias de perfluoroal-

quil, ou PFAS, podem interferir no 

metabolismo, principalmente das 

mulheres, levando a um aumento 

de peso. Elas estão em embala-

gens de alimentos, frigideiras an-

tiaderentes e peças de roupa, e já 

foram associadas a câncer, altera-

ções hormonais, disfunções imu-

nológicas e níveis altos de co-

lesterol. 

     “Agora, pela primeira vez, nos-

sas descobertas assinalam um 

novo caminho no qual os PFAS 

podem interferir na regulação do 

peso corporal e contribuir, portan-

to, para a epidemia de obesidade”, 

afirma o principal autor, Qi Sun, 

professor do Departamento de 

Nutrição da Universidade de Har-

vard. 

     O estudo envolveu 621 partici-

pantes com sobrepeso e obesida-

de de um teste clínico ocorrido 

nos anos 2000. A pesquisa ana-

lisou os efeitos de quatro dietas 

durante um período de dois anos. 

Em média, os voluntários perde-

ram 6,4kg nos primeiros seis me-

ses, mas recuperaram 2,5kg um 

ano depois. “Aqueles que ganha-

ram mais peso foram os que ti-

nham as maiores concentrações 

de PFAS no sangue, com um vín-

culo mais forte entre as mulhe-

res”, afirma o artigo. O estudo 

mostrou ainda que as substâncias 

estão ligadas a um metabolismo 

mais lento em momentos de re-

pouso, o que facilita o ganho de 

peso. 

N 
UAI 

      NORMINHA 

      Quantificar e analisar as do-

enças resultantes das excessivas 

e reincidentes cargas trabalhistas 

nos tempos atuais foi o papel do 

médico Herval Pina Ribeiro, que 

ao longo dos anos pesquisou as 

origens político-sociais na saúde 

dos profissionais. O resultado 

desse olhar é a obra "De que a-

doecem e morrem os trabalhado-

res na era dos monopólios – 

1889/2016 – volume 2", publica-

da este ano. 
 

 
 

      Trata-se de uma reedição de 

livro já editado pelo autor, sob o 

mesmo título, que analisa as ame-

aças à saúde do trabalhador, mas 

compreendendo os períodos de 

1980 a 2014. Esta primeira publi-

cação identifica os males LER 

(Lesões por Esforços Repetitivos) 

e Dort (Distúrbio Osteomuscular 

Relacionado ao Trabalho), junta-

mente com transtornos mentais e 

aspectos físicos, resultantes de 

cargas horárias nas diferentes 

funções, desde as fábricas até o 

uso das tecnologias e comunica-

ção, que somatizadas afetam o 

corpo e a mente. 

     Sinopse "De que adoecem e 

morrem os trabalhados na era dos 

monopólios" 

     "De que adoecem e morrem os 

trabalhados na era dos monopó-

lios" (1889/2016), obra coletiva, 

coordenada pelo médico Herval 

Pina Ribeiro, seu principal autor, 

é profunda e abrangente. Suas 

pesquisas vêm de considerações 

sobre as necessidades primárias 

dos trabalhadores – alimento, tra-

balho, educação, seguridade so-

cial e assistência médica e de 

hospital. Trata-se de ciência com 

base no cotidiano; é estudo que 

se enraíza nas questões ligadas às 

sociopatias na produção e no 

trabalho de vários ofícios, quando 

o médico do trabalho e demais 

profissionais da saúde nas ocu-

pações devem analisar os trans-

tornos coletivos e suas origens de 

ordem político-sociais. 

     Os pesquisadores dizem, de 

forma eficiente e lógica, qual a na-

tureza dos conhecimentos cientí-

ficos nessa área de que precisa-

mos. Ao lado de graves denún-

cias, discorrem sobre a importân-

cia de se buscar mais reflexões 

sobre o tema e apontam para a 

busca de ações que antecipem e 

tornem objetiva a saúde coletiva, 

direito de todo trabalhador brasi-

leiro: o de vir a ter assistência dig-

na e decente à sua saúde que co-

meça com a prevenção de sócio-

patias na produção e no trabalho. 

     Sobre o autor: Herval Pina Ri-

beiro é docente e pesquisador da 

Universidade Federal de São Pau-

lo, possui graduação em Medici-

na pela Universidade Federal da 

Bahia (1956), especialização em 

Pediatria pela Universidade Fede-

ral da Bahia (1964), especializa-

ção em Pneumologia pela Facul-

dade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo (1970), 

especialização em Administração 

Hospitalar pela Universidade de 

São Paulo (1992) e doutorado em 

Saúde Pública pela Universidade 

de São Paulo (1997). Tem expe-

riência na área de Saúde Coletiva, 

atuando principalmente nos se-

guintes temas: Saúde e trabalho, 

Lesões por esforços repetitivos, 

Violência do Trabalho. 

     Durante 20 anos foi proibido, 

pela Ditadura Militar de exercer o 

oficio de médico ou de professor 

de medicina em qualquer ativida-

de pública.  Finda a ditadura, já-

mais recebeu indenização pela 

perseguição de tantos anos. Foi 

secretário estadual de Saúde na 

Bahia (1987/1989) no governo 

Waldir Pires. 

     Acesse aqui artigo do próprio 

autor Herval Pina Ribeiro sobre o 

primeiro livro publicado em 2014. 

 
N 

Jornal de Todos os Brasis 

     NORMINHA 
 

     Muitos conhecem as sensa-

ções durante e logo depois de 

uma limpeza em casa. Após todo 

o esforço, os cômodos estão 

cheirosos, os vidros, limpos e o 

chão brilhando. Durante a faxina, 

porém, é comum que o cheiro for-

te de alguns produtos cause in-

cômodos ou dores de cabeça, ou 

que as mãos estejam vermelhas e 

formigando levemente. 

     Além do desconforto, os pro-

dutos utilizados podem apresen-

tar riscos à saúde. Um estudo pu-

blicado na revista International jo-

urnal of occupational and envi-

ronmental health apontou que 

grande parte deles têm substân-

cias consideradas irritantes, peri-

gosas ou mesmo corrosivas, que 

podem causar danos nos olhos 

ou na pele. 

     O exercício diário da faxina, 

porém, pode causar problemas 

não conhecidos até agora. Publi-

cada na edição on-line de 16 de 

fevereiro da revista Journal of res-

piratory and critical care medici-

ne, uma outra pesquisa mostrou 

que mulheres que limpam regu-

larmente a casa ou que trabalham 

no ramo podem sofrer perda ace-

lerada da capacidade pulmonar 

em relação às que não se envol-

vem com essa atividade. Esse re-

sultado não foi observado nos ho-

mens. 
 

     Tabagismo  
 

     Segundo esse artigo, escrito 

por pesquisadores da Universida-

de de Bergen, na Noruega, o efeito 

é comparável a fumar 20 cigarros 

por dia durante 20 anos. O traba-

lho ainda especula que a causa 

disso sejam as pequenas irrita-

ções que acontecem nas vias aé-

reas com o contato com produtos 

de limpeza. Ao longo do tempo, 

elas podem gerar efeitos perma-

nentes. 

     “Dados anteriores mostraram 

um aumento no risco de se de- 

 

senvolver asma e sintomas respi-

ratórios em profissionais da lim-

peza e em pessoas que limpam 

sua casa”, diz Oinstein Svanes, o 

principal autor da pesquisa. A e-

quipe analisou dados de 6.235 

homens e mulheres com idade 

média de 34 anos, que participa-

ram por duas décadas de um es-

tudo que registrou os hábitos e os 

dados de saúde respiratória.  

     Classificando os dados por 

grupos, os pesquisadores desco-

briram que as mulheres que li-

dam com limpeza regularmente 

no trabalho ou em casa apresen-

taram um declínio maior da capa-

cidade pulmonar ao longo dos 

anos em comparação às que não 

fazem a faxina doméstica. Dois e-

xames foram usados para deter-

minar isso: a quantidade de ar 

que uma pessoa consegue expelir 

em um segundo, que diminuiu 

em 3,6ml/ano nas faxineiras do-

mésticas e 3,9ml/ano nas profis-

sionais, e a quantidade de ar total 

que o paciente pode expelir, di-

minuindo 4,3ml/ano nas domés-

ticas e 7,1ml/ano nas profissio-

nais.  

     “Estudos anteriores indicam 

que mulheres podem ser mais 

suscetíveis aos efeitos, por exem-

plo, do tabagismo do que os ho-

mens”, afirma Svanes, justifican-

do o fato de essa observação ter 

sido feita apenas nos participan-

tes do sexo feminino. Essa rela-

ção, porém, não é certa. “Existe  

 

uma discussão sobre isso na li-

teratura”, conta Sérgio Pontes, 

pneumologista da Aliança Insti-

tuto de Oncologia. “A gente en-

tende que as mulheres podem 

perder a capacidade pulmonar 

mais rapidamente do que os ho-

mens. Existem estudos que mos-

tram isso e existem estudos que 

não, então, não é algo compro-

vado.” 

     Profissões  

     Outro fator com potencial de 

influenciar o resultado, segundo o 

artigo, é o baixo número de ho-

mens trabalhando com limpeza na 

amostra utilizada - apenas 57. A-

lém disso, o fato de muitos deles 

se dedicarem a profissões arrisca-

das do ponto de vista da saúde 

dos pulmões, como a indústria, 

não permitiu atribuir aos produtos 

de higiene doméstica problemas 

respiratórios identificados nessas 

pessoas. 
 

 
 

     Desinfetantes hospitalares, por 

exemplo, já foram ligados a do-

enças respiratórias. Um estudo a-

presentado em setembro de 2017 

no Congresso da Sociedade Res-

piratória Europeia mostrou que o 

uso semanal do produto por en-

fermeiros resultou em um au-

mento de 22% da chance de se 

desenvolver a doença pulmonar 

obstrutiva crônica, que não tem 

cura e está relacionada principal-

mente ao tabagismo. 

     “Esses produtos causam uma 

inflamação nas vias aéreas se vo-

cê os aspira”, explica Elizabeth O-

liveira Rosa e Silva, pneumolo-

gista do Hospital Santa Lúcia e 

membro da Sociedade Brasileira 

de Pneumologia e Tisiologia. “Is-

so acontece muito com a asma. 

Muitas vezes, o paciente já chega 

ao consultório dizendo que usou 

um produto com cheiro forte”, e-

xemplifica. 

     “Os principais causadores são 

os detergentes, sabões em pó, al-

vejantes e desinfetantes”, diz Sér- 
gio Pontes. “No longo prazo, eles 

podem provocar um tipo de infla- 

 

Estiveram presentes no encontro da 

Fundacentro de Pernambuco, 

Maurício José Viana (diretor), Luiz 

Antonio de Melo (chefe técnico), 

Marcelo Alexandre de Vasconcelos 

(diretor substituto), José Hélio Lopes 

(educador) e Roberto Cunha Dantas 

(chefe técnico substituto). 

de 600 participantes no final de 

2017. Nesse sentido, ele infor-

mou sobre a proposição para que 

a entidade seja condecorada, na 

categoria Mérito Judiciário, pelo 

magnífico trabalho desenvolvido 

em prol da atividade social. N 

 

 

O efeito, não verificado em homens, equivale a fumar um maço de 

cigarro por dia, segundo estudo realizado ao longo de 20 anos 

Desembargador do TRT enaltece o 

trabalho da Fundacentro de 

Pernambuco 

http://www.norminha.net.br/
https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2018/02/28/noticias-saude,223025/capacidade-respiratoria-diminui-em-mulheres-que-fazem-faxina-regularme.shtml
http://www.topsegconsultoria.com.br/
http://renastonline.ensp.fiocruz.br/sites/default/files/arquivos/noticias/Texto%20de%20apoio.PDF
https://jornalggn.com.br/noticia/livro-expoe-males-que-atingem-trabalhadores-na-era-dos-monopolios
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     NORMINHA 

     No dia 21 de fevereiro, sob a 

coordenação da Técnica de Segu-

rança do Trabalho Maria Apareci-

da dos S. Rios e instruções do 

TST Alaidivino Pereira, foi realiza-

do Treinamento de Capacitação 

da Brigada de Emergência do 

Hospital Unimed de Birigui (SP). 

 

     O treinamento foi realizado 

respeitando a Instrução Técnica 

17/2014 do Corpo de Bombeiros 

do Estado de São Paulo, com-

posto de parte teórica e prática de 

Primeiros Socorros e Combate a 

Incêndio. 

     Todos os tipos de extintores e 

hidrantes existentes na rede foram 

utilizados no treinamento, através 

de  demonstrações e  simulações 

 

de uso em caso de sinistro. 

     O evento contou com a parti-

cipação de vários colaboradores 

de vários departamentos. 

     Cabe ressaltar que o Treina-

mento tem como objetivo propor-

cionar aos colaboradores do Hos-

pital Unimed de Birigui conheci-

mento teórico e prático para agi-

rem em situações de emergências 

e sinistros, evitando assim o a-

gravamento de lesões à vida e ao 

patrimônio, tentando reduzir os 

danos ao meio ambiente até a 

chegada do socorro especializa-

do, comentou Maria Aparecida. 

N 
      

    

      

Desafios da SST no Brasil nos próximos anos foi 

tema de palestra no Tribunal Superior do Trabalho 

 

Hospital Unimed capacita brigadistas em Birigui 

 

Todos participantes realizaram 

atividades práticas durante o 

treinamento. 

 

 

 

Para Jaú e Região 

 

 
 

http://azevedoeducacional.com.b

r/produto/curso-esocial-rj-

versao-2-4-seguranca-e-

medicina-do-trabalho/  

 

A cada quatro horas e meia, uma pessoa 

morre vítima de acidente de trabalho 

famílias, para a economia e um 

aumento do número de ações na 

Justiça”, ponderou o procurador. 

Ele lembrou que, mundialmente, 

discute-se os ganhos de produti-

vidade resultantes da redução do 

número de acidentes e de afasta-

mentos. 

     O procurador-geral do Traba-

lho, Ronaldo Curado Fleury, enfa-

tizou que os índices de acidentes 

laborais e de adoecimentos em 

função do trabalho são extrema-

mente preocupantes. Fleury ainda 

comentou que a maioria dos aci-

dentes não são notificados, con-

trariando a legislação trabalhista. 

“É importante que as empresas, 

os trabalhadores e o próprio go-

verno se conscientizem. Que as 

políticas públicas sejam direcio-

nadas para garantir que os traba-

lhadores possam voltar para casa 

vivos e saudáveis”, disse Fleury, 

criticando a “cultura” de que o tra-

balhador acidentado deixa de ser 

responsabilidade dos emprega-

dores para se tornar um problema 

da Previdência Social. 

     “Temos demonstrado que, em 

muitas áreas, estes acidentes o-

correm por descumprimento de 

normas de segurança e saúde por 

parte das próprias empresas. Tec-

nicamente, não poderiam sequer 

ser classificados como acidentes 

de trabalho, mas sim como aci-

dentes que ocorrem por culpa das 

empresas”, comentou Fleury, ex-

plicando que o MPT e a Advo-

cacia-Geral da União (AGU) tem 

buscado, na Justiça, responsabi-

lizar as empresas pelo pagamento 

de pensões e benefícios previden-

ciários. “Não é justo toda a socie-

dade arcar com estas despesas”, 

finalizou o procurador-geral. N 

Araçatuba (SP) 

 

 

 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi 

     NORMINHA 

     Os “Desafios da Segurança e 

Saúde do Trabalhador no Brasil” 

foi tema de palestra apresentada 

pelo Pesquisador da Fundacen-

tro, Gilmar da Cunha Trivelato. 

     O debate teve como objetivo 

reforçar a necessidade de sugerir 

prioridades e alternativas de atua-

ção para a Justiça do Trabalho de 

forma a contribuir para a preven-

ção de acidentes do trabalho e do-

enças relacionadas ao trabalho. 

     Na apresentação, Gilmar faz 

uma reflexão sobre o real objetivo 

do Direito do Trabalho de asse-

gurar que ao empregador não seja 

concedido o direito da imposição, 

e que nenhum trabalhador seja o-

brigado a aceitar condições de 

trabalho que não estejam devida-

mente esclarecidas. 

     O pesquisador apontou os 

principais desafios do Brasil no 

que se refere à SST, especial-

mente na legislação que não a-

brange todos os trabalhadores. 

Outro ponto observado por Gil-

mar são os conflitos existentes 

entre órgãos governamentais, no 

caso o Ministério do Trabalho e 

Previdência Social no que se refe-

re à aposentadoria especial. 

     Para o especialista que coor-

dena o Programa de Pós-Gradu-

ação da Fundacentro, as normas 

regulamentadoras estão desatua-

lizadas e fragmentadas e chamou 

a atenção para a contratação pre-

cária envolvendo a “pejotização” e 

contratos informais. 

     Nos Estados Unidos, por e-

xemplo, os principais desafios do 

setor estão voltados para a dete- 
rioração das relações de emprego 

 
 

mudanças demográficas na força 

de trabalho, riscos emergentes e 

necessidade de abordagens pre-

ventivas, necessidade de cons-

truir pontes entre a prevenção e a 

reparação de danos, sistemas go-

vernamentais de SST sustentáveis 

e engajamento e governança glo-

bal. 

     O tema foi debatido no Tribu-

nal Superior do Trabalho, dia 22 

de fevereiro, durante a realização 

da 1a. reunião do Grupo de Ges-

tores Regionais do Programa Tra-

balho Seguro do TST (Tribunal 

Superior do Trabalho) e do CSJT 

(Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho), coordenado pela Mi-

nistra Maria Helena Mallmann. 

     O evento contou com a partici- 
pação do Ministro Ives Gandra 

Martins, Presidente do TST, que 

 

 

 

 

 

Gilmar da Cunha Trivelato 

fez discurso de reconhecimento e 

apoio ao programa. 

     Além de Gilmar Trivelato parti-

cipou da palestra, Márcia Bandini, 

professora da Unicamp e Presi-

dente da Anamt sobre o tema “A-

gravos à saúde relacionados ao 

trabalho: cenários e perspecti-

vas”. 

     Nas discussões que se segui-

ram, coordenada pelo Desembar-

gador Sebastião Geraldo de Oli-

veira, do TRT-MG, com a partici-

pação dos dois profissionais hou-

ve a inclusão de três temas apro-

vados pelo Grupo de Gestores 

Regionais do Programa Trabalho 

Seguro: violência no trabalho; ris-

cos das novas tecnologias e pre-

venção da SST na terceirização. 

N 

     NORMINHA – Agência Brasil 

     Desde o começo de 2017, ao 

menos um trabalhador brasileiro 

morreu a cada quatro horas e me-

ia, vítima de acidente de trabalho. 

O dado é do Observatório Digital 

de Saúde e Segurança do Traba-

lho, desenvolvido pelo Ministério 

Público do Trabalho (MPT) e pela 

Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) e cujos resultados 

atualizados foram apresentados 

no último dia 05 de março de 

2018. 

     Com base em informações 

disponibilizadas por vários ór-

gãos públicos, o observatório es-

tima que, entre o começo do ano 

passado e as 14h de hoje (05/02), 

foram registradas 675.025 comu-

nicações por acidentes de traba-

lho (CATs) e notificadas 2.351 

mortes. 
 

 
 

     Ainda de acordo com o ob-

servatório, entre 2012 e 2017, a 

Previdência Social gastou mais 

de R$ 26,2 bilhões com o paga-

mento de auxílios-doença, apo-

sentadorias por invalidez, auxí-

lios-acidente e pensões por mor-

te de trabalhadores. Além disso, 

com base em cálculos da OIT, o 

procurador do trabalho e co-co-

ordenador do laboratório de ges-

tão (SmartLab de Trabalho De-

cente), Luís Fabiano de Assis, a-

firma que o país perde, anual-

mente, 4% do seu Produto Inter-

no Bruto (PIB) com gastos de-

correntes de “práticas pobres em 

segurança do trabalho”. 

     Segundo Assis, no ano passa-

do, estas perdas gerais à econo-

mia com acidentes de trabalho fo-

ram equivalentes a cerca de R$ 2 

64 bilhões. Para os procuradores 

do trabalho,os números “alarman 

 

tes” são apenas a “ponta do ice-

berg”, não representando a real 

dimensão do problema. Assis ain-

da acrescenta que as notificações 

não vem caindo. “Quando anali-

samos o número de [trabalhado-

res] expostos [ao risco de aci-

dente], o número de contratos de 

trabalho existentes, o número de 

acidentes não caiu em compara-

ção a 2016. Ele se manteve está-

vel”. 

     Setores 

     Setorialmente, as notificações 

de acidente de trabalho foram 

mais frequentes no ramo hospita-

lar e de atenção à saúde, público 

e privado, onde foram registradas 

10% das CATs. Na sqeuência a-

parecem o comércio varejista (3, 

5%); a administração pública (2, 

6%); Correios (2,5%) e a constru-

ção (2,4%), seguido pelo trans-

porte rodoviário de cargas (2, 

4%). Entre os profissionais mais 

vitimados estão os que trabalham 

em linhas de produção; os técni-

cos de enfermagem; faxineiros; 

serventes de obras e motoristas 

de caminhões. Quem trabalha em 

contato com máquinas e equipa-

mentos tem mais chances de se 

acidentar e de sofrer ferimentos 

mais graves. 

     Segundo Assis, o objetivo do 

MPT e da OIT ao divulgar os da-

dos não é expor os empregadores, 

mas sim estimular as discussões 

sobre como reduzir os riscos de 

acidentes do trabalho. “Os aci-

dentes de trabalho envolvem um 

problema de saúde pública, eco- 
nômico e previdenciário – em um 

momento em que se discute a ne-

cessidade de reformar [alterar as 

regras da] Previdência Social. Há 

perdas de vidas, perdas para as 

 

Programa Trabalho Seguro faz parte do Tribunal Superior do Trabalho 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
http://azevedoeducacional.com.br/produto/curso-esocial-rj-versao-2-4-seguranca-e-medicina-do-trabalho/
http://azevedoeducacional.com.br/produto/curso-esocial-rj-versao-2-4-seguranca-e-medicina-do-trabalho/
http://azevedoeducacional.com.br/produto/curso-esocial-rj-versao-2-4-seguranca-e-medicina-do-trabalho/
http://azevedoeducacional.com.br/produto/curso-esocial-rj-versao-2-4-seguranca-e-medicina-do-trabalho/
http://www.equipeni.com.br/
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Senac 

Presidente 

Prudente oferece 

atendimento 

gratuito de 

podologia 
 

 

Alunos do curso Técnico em 

Podologia realizarão os 

procedimentos; objetivo é 

colocar em prática o que 

aprenderam durante as aulas 

     NORMINHA 

     Alunos do curso Técnico em 

Podologia do Senac Presidente 

Prudente (SP) vão colocar em 

prática o que aprenderam em sala 

de aula a partir do dia 12 de mar-

ço. Eles realizarão atendimentos 

gratuitos supervisionados por do-

centes da instituição. Para partici-

par é preciso ter, no mínimo, 18 

anos. 
 

 
 

     Entre os serviços oferecidos 

estão hidratação podal, tratamen-

to de unhas encravadas, trata-

mento de micoses de unhas, tra-

tamento com órteses ungueais, 

massagem de relaxamento e pro-

filaxia podal. 

     Segundo Rita de Cássia Ho-

landa, gerente do Senac Presi-

dente Prudente, o atendimento é 

uma oportunidade para os alunos 

aplicarem os conhecimentos ad-

quiridos ao longo do curso e, 

assim, melhorarem ainda mais a 

formação. “Vivenciar situações 

reais fortalece o processo de a-

prendizagem do aluno e o prepara 

para mundo do trabalho”, comen-

ta. 

     Os atendimentos acontecerão 

até 29 de março, sempre às 8h30. 

Por dia, serão oito agendamentos. 

Gestantes interessadas nos servi-

ços poderão ser atendidas apenas 

mediante apresentação de autori-

zação médica. As vagas são limi-

tadas e o agendamento deve ser 

feito diretamente na unidade, que 

fica na Avenida Manoel Goulart, 

2.881. 

SERVIÇO: 

Atendimentos de podologia 

Data: de 12/3 a 16/3, de 19/3 a 

22/3 e de 26/3 a 29/3 

Horários: às 8h30 

Local: Senac Presidente Prudente 

Endereço: Avenida Manoel 

Goulart, 2.881 

Participação gratuita | vagas 

limitadas N 

 

 

 

'Tiro 200 selfies por dia': vício em autorretratos 

já é reconhecido como transtorno mental 

SAÚDE: Segundo pesquisadores, quem publica seis selfies ou mais por dia sofre de uma doença 

chamada "selfitis crônica". 

 
 

     "Eu lembro de deitar na minha 

cama e pensar 'como eu vou sair 

disso?' Sentia como se não hou-

vesse saída. As fotos que eu pu-

blico no Instagram agora não são 

selfies, são imagens minhas fa-

lando com pessoas ou dando pa-

lestras." 
 

 

Hoje, Bowman ajuda outros 

jovens com problemas 

semelhantes ao que ele teve | 

Foto: Arquivo pessoal 

Foto: BBCBrasil.com 

     "Isso é muito mais gratificante 

para mim do que publicar selfies 

e esperar que eu receba muitas 

curtidas." 

     No Reino Unido, a Sociedade 

Real para a Saúde Pública (RSPH, 

na sigla em inglês) pede ao gover-

no britânico e às plataformas de 

redes sociais que instalem alertas 

pop-up em celulares, que seriam 

ativados sempre que o usuário fi-

casse online por mais de duas ho-

ras. A proposta vem na esteira das 

pesquisas e das manifestações de 

entidades de defesa das crianças 

que argumentam que as redes so-

ciais trazem malefícios aos jo-

vens. 

     Em janeiro, mais de cem espe-

cialistas e organizações internaci-

onais em saúde infantil pediram 

ao Facebook que extinguisse seu 

aplicativo de mensagens voltado a 

crianças com menos de 13 anos, 

o Messenger Kids, alegando ser 

"irresponsável" almejar estimular 

as crianças pequenas a usar a re-

de social. 

     "Sete em cada dez adolescen-

tes nos disseram que receberam 

apoio (de pessoas) nas redes so-

ciais em tempos difíceis", diz 

Shirley Cramer, presidente-exe-

cutivo da RSPH. "Mas também 

sabemos que a depressão e a an-

siedade são alimentadas pelas re-

des sociais". 

N 
TERRA SAÚDE  

 

 

 

      

      

 

 

NOTA: Esse artigo é de autoria da 

Enfermeira do Trabalho e 

Ergonomista Patrícia Frigeri Salles 

Melchiors* Parte 03/03 

     NORMINHA 

     A NR 17 não determina quem 

está apto a elaborar a AET. Exata-

mente por isso muitos profissio-

nais sem a devida formação para 

este fim, realizam Análises Ergo-

nômicas nas empresas e não con-

sideram que podem ser responsa-

bilizados em caso de imperícia ou 

inabilidade, com eventuais reper-

cussões negativas no ambiente de 

trabalho e na saúde dos trabalha-

dores. 

     Com a finalidade de esclarecer 

acerca do profissional que está 

habilitado para realizar a Análise 

Ergonômica do Trabalho segundo 

a NR 17, bem como para ministrar 

treinamentos e capactitações em 

Ergonomia, a Secretaria de Inspe-

ção do Trabalho, do Ministério do 

Trabalho editou em 17 de outubro 

de 2016, a Nota Técnica nº 287.  

     O referido documento, escla-

rece que embora não haja na NR 

17 uma definição clara de qual 

profissional está apto legalmente 

a realizar esse tipo de avaliação, 

as definições que constam nesta 

norma, deixam claro que há ne-

cessidade de uma formação espe-

cífica  para executar trabalhos 

nessa área, bem como conheci-

mento acadêmico, previamente 

adquirido, de nível superior sobre 

os sistemas humanos para que 

tenha condições de interpretar e 

planejar melhorias ergonômicas 

que protejam o ser humano no 

seu ambiente de trabalho.  

     Consta ainda no corpo deste 

documento que apesar de já exis-

tirem associações no Brasil que 

certifiquem ergonomistas e cur-

sos de pós-graduação lato sensu 

em Ergonomia, não existe qual-

quer dispositivo legal que impo-

nha qualificação deste tipo, de 

forma que o profissional deve ga-

rantir que possua os conhecimen-

tos apropriados para a realização 

da atividade. 

 

A ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO EXIGIDA NA NR 17: 

QUEM ESTÁ APTO PARA REALIZAR 

A ANÁLISE ERGONÔMICA DO 

TRABALHO (AET)? 

     Sendo assim, fica evidente que 

uma empresa/serviço não é um 

campo de experiência. As condi-

ções de trabalho têm múltiplas in-

cidências sobre a vida social e 

profissional dos trabalhadores e 

cujas intervenções e transforma-

ções efetuadas na situação de tra-

balho, impactarão em suas vidas 

e nos resultados da empresa. Por-

tanto, não é apropriado que pro-

fissionais que não possuam co-

nhecimentos aprofundados em 

Ergonomia se desenvolvam esta 

tarefa de tamanha complexidade.   

N 
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     NORMINHA 

     O britânico Junaid Ahmed tem 

50 mil seguidores no Instagram e 

admite que é viciado em selfies. 

     O jovem de 22 anos tira cerca 

de 200 autorretratos por dia. 
 

 
 

     Ele calcula cuidadosamente 

quando publicará cada foto nas 

redes sociais para que ela tenha o 

maior número possível de curti-

das. E, se tiver menos de 600, ele 

apaga. 

 

Jovem de 22 anos diz tirar cerca 

de 200 selfies por dia | Foto: 

Junaid Ahmed/Getty Images 

Foto: BBCBrasil.com 

     "Quando eu posto uma foto, 

em um ou dois minutos eu prova-

velmente já vou ter 100 pessoas 

que curtiram. Meu telefone vai à 

loucura, é simplesmente incrí-

vel". 

     Um estudo recente sugeriu 

que a obsessão por selfies é um 

distúrbio mental genuíno, batiza-

do de selfitis. 

     O desejo de tirar selfies e pu-

blicá-las nas redes sociais mais 

de seis vezes por dia é uma sel-

fitis crônica, segundo pesquisa-

dores da Universidade de Nottin-

gham Trent, na Inglaterra, e da 

Thiagarajar School of Manage-

ment, na Índia. 

 

Segundo pesquisadores, quem 

publica seis selfies ou mais por 

dia sofre de 'selfitis crônica' | 

Foto: Arquivo Pessoal 

Foto: BBCBrasil.com 

     Ahmed admite que seus suas  

selfies causam atritos com seus 

familiares. "Eles dizem, 'você con-

segue fazer uma refeição sem tirar 

uma foto?'" 

     "E eu respondo 'não, não me 

preparei por três horas sem moti-

vo'. Por que eu não tiraria uma fo-

to?" 

     Ele diz que os comentários ne-

gativos sobre suas fotos já não o 

afetam como antes - mas admite 

ter transformado seu rosto por 

causa da pressão social. 

     "Anos atrás, eu não tinha essa 

aparência. Eu costumava ser bas-

tante natural. Mas eu tinha uma 

obsessão com as redes sociais... 

Eu queria fazer um 'upgrade'. En-

tão coloquei facetas nos dentes, 

fiz preenchimento de queixo, de 

bochecha, de lábios, coloquei bo-

tox sob os olhos e na cabeça, ta-

tuei as sobrancelhas e fiz crioli-

pólise." 

     Ahmed diz que percebe quão 

negativas podem ser as redes so-

ciais. 

     "O que você vê nas redes so-

ciais não é a verdade", diz ele. "A 

rede social é divertida, se você u-

sá-la do jeito certo. Mas não deixe 

que isso afete sua vida, porque 

você passa a querer ser o que ou-

tra pessoa é no Instagram. Não va-

le a pena". 

     'Eu queria me integrar' 

     Danny Bowman, de 23 anos, 

era obcecado por postar selfies 

nas redes sociais na adolescên-

cia. 

     "Eu queria me integrar e pensei 

que a melhor maneira de fazer is-

so seria tendo uma boa aparên-

cia", diz ele. 

     Ele tirava selfies e ficava sem-

pre atrás de defeitos nas fotos, e 

sempre acabava encontrando. O 

processo se tornou um "ciclo vici-

oso". 

 

Danny Bowman tentou se matar 

quando tinha 16 anos e foi 

diagnosticado com um transtorno 

mental | Foto: Arquivo pessoal 

Foto: BBCBrasil.com 

     "Dando voltas e mais voltas, 

passava dez horas por dia na fren- 
te do espelho tirando fotos, dia a-

pós dia". 

     Quando tinha 16 anos, Danny 

tentou se matar. 

     Ele foi para um centro de rea-

bilitação, onde ele foi diagnosti-

cado com transtorno dismórfico 

corporal, e os médicos acreditam 

que as redes sociais desempe-

nharam um papel importante para 

isso. 

     Danny agora cursa a univer-

sidade e ajuda outros jovens com 

problemas de saúde mental. 

 

 

 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/tiro-200-selfies-por-dia-vicio-em-autorretratos-ja-e-reconhecido-como-transtorno-mental,8bfdd7320a51ec3d153f49816b1c029dce5fn3y3.html
http://www.topsegconsultoria.com.br/
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR17.pdf
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR17.pdf
http://www.ufrgs.br/medtrabalho/noticias1/norma-tecnica-no-287-2016
http://www.ufrgs.br/medtrabalho/noticias1/norma-tecnica-no-287-2016
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     NORMINHA 

     A renovação e o incremento do 

portfólio do Senac Franca (SP) 

são constantes; afinal, a unidade 

propõe oferecer formações nas 

principais áreas demandadas pelo 

mercado e que necessitam de 

mão de obra especializada. Prova 

disso é que, para março e abril, a 

instituição anuncia cinco cursos 

inéditos. As turmas somam mais 

de 70 vagas disponíveis. 

     As novidades da programação 

abrangem as seguintes qualifica-

ções: Terrários; Dinâmicas de 

Grupo; Básico em Marketing; In-

ventário de Gases de Efeito Estufa; 

e Informática para a Maturidade. 

Veja abaixo o direcionamento das 

turmas. 

     Terrários: capacita o aluno a 

montar e conservar terrários, jar-

dins cultivados em recipientes a-

bertos ou fechados. O participante 

aprende a escolher os recipientes 

e as plantas mais adequadas e 

compreende como funciona esse 

pequeno ecossistema. As aulas 

iniciam em 10 de março. 

     Dinâmicas de Grupo: o curso 

tem como objetivo qualificar o a-

luno para utilizar dinâmicas de 

grupo como ferramenta de media- 

 

 

ção em diversos contextos profis-

sionais, compreendendo as prin-

cipais teorias e atuando como fa-

cilitador para atender às deman-

das específicas da área de recur-

sos humanos. A formação come-

ça em 17 de março. 

     Básico em Marketing: a quali-

ficação prepara o profissional 

com técnicas de marketing para 

permitir que ele realize análises 

do ambiente mercadológico e do 

desenvolvimento do composto de 

marketing (produto, canais de 

distribuição, preço e comunica-

ção), contribuindo para as deci-

sões que envolvem o ciclo de vida 

de produtos e serviços no mer-

cado. As aulas começam em 17 

de março.  

Nova Andradina (MS) teve mais de 800 afastamentos 

por acidente de trabalho nos últimos anos 

destaque fica para o setor da in-

dústria. Em primeiro lugar, apare-

ce a fabricação de álcool com 121 

casos, seguido de abate de reses 

com 48, transporte rodoviário de 

carga 48, curtimento e outras pre-

parações de couro 27 e comércio 

de peças e acessórios para veícu-

los automotores 17. 

Foto: Márcio Rogério/Nova News 

 

Em último caso registrado, um 

trabalhador morreu soterrado em 

março de 2016 enquanto trabalhava 

em uma obra. 

     Já no que se refere aos moti-  

Diretora de TI do McDonald's inspira mulheres 

dentro da companhia 

ferência dentro do McDonald’s, 

uma fonte de inspiração aos cole-

gas, e uma das vozes mais ativas 

no Comitê que discute a promo-

ção da Inclusão e Diversidade no 

dia a dia da empresa. “Já temos 

muitas iniciativas, mas precisa-

mos ainda percorrer um caminho 

para ter mais mulheres na posição 

de liderança executiva na empre-

sa”, defende. 

     Líder nata, deixa um conselho 

às mulheres que desejam seguir o 

mesmo caminho, afirmando que 

não tem segredo, “é necessário 

buscar qualificação, ter proativi-

dade para assumir projetos, e, 

claro, demonstrar que você está 

apta pra assumir a posição quan-

do ela surgir”, finaliza a executiva.  

     Você sabia? 

     No McDonald’s, 50% do qua-

dro de funcionários é composto 

por mulheres; 

     Cerca de 56% dos cargos de 

liderança dos restaurantes McDo-

nald’s são preenchidos por mu-

lheres. N 

 

 

vos mais frequentes, a principal 

causa é dorsalgia com 157 casos, 

fratura ao nível do punho e da mão 

com 96, fratura de perna 

incluindo tornozelo 65, lesões do 

ombro 49 e fratura do antebraço 

45. 

Mortes por acidente de trabalho 

     Em relação às mortes por aci-

dente de trabalho, apenas 5 óbitos 

foram registrados no intervalo 

dos últimos cinco anos. No ano 

de 2017 não foi registrado ne-

nhum caso. A nível de estado, a 

cada nove dias um trabalhador 

morreu vítima de acidente em Ma-

to Grosso do Sul no ano passado. 

Os afastamentos custaram R$ 

18,6 milhões com 38 mortes noti-

ficadas até o momento. N 

Nova News 

Fundacentro realiza workshop e seminário 

no Rio de Janeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Renata Zepelini apostou em qualificação para avançar no placar 

da igualdade e virou referência na empresa 

     NORMINHA 

     Dados do Observatório Digital 

de Saúde e Segurança do Traba-

lho, desenvolvido pelo MPT (Mi-

nistério Público do Trabalho) e a 

OIT (Organização Internacional 

do Trabalho), apontam que Nova 

Andradina (MS) teve mais de 800 

afastamentos por acidente de tra-

balho nos últimos anos. 

     Segundo as informações a 

que o Nova News teve acesso, no 

município foram registrados 828 

auxílios-doença por acidente do 

trabalho entre os anos de 2012 e 

2017. O impacto previdenciário 

dos afastamentos foi de R$ 9,5 

milhões com a perda de 250.288 

dias de trabalho. 

     Os números mostram queda 

no ano de 2017 em relação aos 

anos anteriores em que os auxí-

lios-doença geraram um montan-

te de mais de R$ 202 mil. Deta-

lhados por ano, os afastamento 

somaram 231 em 2012, 263 em 

2013, 138 em 2014, 63 em 2015, 

71 em 2016 e 62 em 2017. 

     Os gráficos da pesquisa mos-

tram que entre os setores econô-

micos com mais afastamentos o 

 

 

Senac Franca (SP) amplia portfólio de cursos 

Cinco turmas de temas inéditos terão início na unidade entre março e abril 

 

Jardins cultivados em recipientes 

 

     Inventário de Gases de Efeito 

Estufa: destinada a profissionais 

que atuam na área de meio am-

biente e elaboram o inventário de 

GEE, consultores ambientais, au-

ditores (internos e externos) e téc-

nicos em segurança do trabalho, 

a formação objetiva aperfeiçoar 

nos alunos habilidades para a ela-

boração de inventários de emis-

sões de gases de efeito estufa em 

organizações públicas, privadas 

ou do terceiro setor, de acordo 

com os modelos normativos vi-

gentes. A nova turma tem início 

em 7 de abril. 

     Inscrições: 

     www.sp.senac.br/franca 

N 

Por ACS/ Cristiane Reimberg 

     NORMINHA 

     O final do mês de fevereiro foi 

marcado pela realização de dois 

eventos no Rio de Janeiro/RJ. 

Nos dias 22 e 23, a Fundacen-

tro/RJ realizou o Workshop de 

Proteção Auditiva, Respiratória e 

em Altura, com a participação de 

60 profissionais. Já em 26 de 

fevereiro, ocorreu o XI Seminário 

Trabalho e Prevenção - OHSAS 

18001, com a presença de 61 

pessoas. 

 

Flavio Bentes (esquerda) e 

Guilherme Dias 

(Foto: Fundacentro/RJ) 

     O engenheiro de segurança 

Guilherme Dias, que coordena as 

comissões de desenvolvimento 

das normas de capacetes e óculos 

de segurança da Associação Bra-

sileira de Normas Técnicas – AB 

NT, ministrou o workshop. No 

primeiro dia, o palestrante abor-

dou aspectos da proteção respira-

tória e da auditiva. No segundo, o 

tema foi proteção em altura com 

ênfase na NR 35, norma regula-

mentadora que trata dessa ques-

tão. 

     “O objetivo desse workshop 

foi difundir conhecimentos de SS 

T na área de proteção respiratória, 

auditiva e proteção em altura, e es 
tabelecer  um diálogo  com  diver- 

 

Eventos, realizados no final de 

fevereiro, abordaram gestão 

em SST e proteção auditiva, 

respiratória e em altura 
 

sos atores na área de prevenção, 

visando minimizar o risco e a ex-

posição a agentes ambientais 

dentro de diferentes áreas”, avalia 

o coordenador técnico de ambos 

os eventos, Flavio Bentes, da 

Fundacentro/RJ. 

 

Manuella Bertoldo 

(Foto: Fundacentro/RJ) 

     Os participantes do workshop 

tiveram informações sobre a prá-

tica da utilização, o manuseio e o 

acondicionamento dos equipa-

mentos de proteção individual – 

EPI, além de discutirem a im-

portância da proteção coletiva, do 

treinamento oferecido pelas em-

presas e da conscientização de 

trabalhadores, especialmente, a 

exposição aos diferentes agentes 

ambientais. 

     Já os profissionais que estive-

ram na 11ª edição do Seminário 

Trabalho e Prevenção conhece-

ram a história e a evolução da OH 
SAS 18001, norma internacional 

que define os requisitos mínimos 

lhor maneira: sendo ignorado. Eu 

me capacito muito para exercer o 

meu trabalho e por isso confio na 

entrega que realizarei”, afirma a 

Diretora, que possui graduação 

em Processamento de Dados pela 

Universidade Presbiteriana Ma-

ckenzie e está no McDonald’s há 

quase sete anos. 

     Embora os avanços femininos 

sejam muitos e visíveis, a execu-

tiva defende que a sociedade pre-

cisa dar mais um passo em rela-

ção aos direitos das mulheres, 

com o engajamento maciço das 

empresas. “O McDonald’s tornou-

se signatário dos Princípios de 

Empoderamento das Mulheres e 

do movimento HeforShe (Elespor-

Elas) da ONU Mulheres, e isso foi 

um grande marco para a institui-

ção e para as mulheres que aqui 

trabalham”, comenta a diretora.  

      O talento e a personalidade le-

varam Renata não apenas ao cargo 

de Diretora, em que lidera um time 

de cerca de 50 pessoas, mas tam-

bém a transformaram em uma re- 

 

Público do Seminário Trabalho e 

Prevenção 

(Foto: Fundacentro/RJ) 

para melhores práticas em gestão 

de saúde e segurança ocupacio-

nal. A palestra foi dada pela con-

sultora Manuella Bertoldo, bacha-

rel em direito e especialista em 

compliance e antissuborno. 
 

 
 

     “A palestrante discorreu sobre 

aspectos gerais da OHSAS 18 

001, conscientização e também 

sobre o aspecto legal da norma, 

aplicabilidade, algumas situações 

problemas. Ao final, foi aberto um 

espaço para perguntas, no qual os 

alunos puderam participar e inte-

ragir. A avaliação foi excelente. 

Buscamos trazer a maior varieda-

de de temas possível”, conclui 

Bentes. 

     Ambos os eventos foram reali-

zados no Auditório da Superin-

tendência Regional do Trabalho e 

Emprego do Rio de Janeiro – SR 

TE/RJ, no Palácio da Justiça do 

Trabalho. N 

     NORMINHA 

     Ser responsável pela área de 

Tecnologia de uma multinacional 

reconhecida no mundo inteiro, a-

tendendo mais de 900 restauran-

tes e 50 mil funcionários no Bra-

sil, garantindo que os cerca de 2 

milhões de clientes diários te-

nham uma experiência excelente 

com a marca. Um desafio gigante, 

mas que serviu para tornar Renata 

Zepelini, Diretora de Tecnologia 

da Informação do McDonald’s, 

uma inspiração dentro da compa-

nhia.  

     Filha de uma cabeleireira e um 

contador, Renata sempre teve no 

trabalho árduo deles uma fonte de 

inspiração para encarar uma car-

reira complexa e predominante-

mente exercida por homens. Com 

capacitação e dedicação, desen-

volveu-se profissionalmente e 

pessoalmente para superar cada 

obstáculo. “Se em alguma situa-

ção tive o julgamento por eu ser 

mulher, ele foi combatido da me- 
 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.novanews.com.br/noticias/cidades/nova-andradina-teve-mais-de-800-afastamentos-por-acidente-de-trabalho-nos-ultimos-anos
http://www.sp.senac.br/franca
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
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Senac Jaboticabal (SP) oferta 

cursos inéditos em março 

 

Qualificações são voltadas para áreas diversas do universo 

corporativo e as inscrições já estão abertas 

     NORMINHA 

     A Justiça de Araçatuba, inte-

rior de São Paulo, condenou uma 

construtora da cidade pela morte 

do operário Edenilson dos Santos 

Panini, à época com 32 anos, a-

pós ser atingido na cabeça por 

uma faixa decorativa de concreto 

em um condomínio de aparta-

mentos em 2016, no bairro Pedro 

Perri. 

     De acordo com a decisão do 

juiz de Direito Roberto Soares 

Leite, a construtora terá que pagar 

uma indenização de R$ 150 mil à 

 

 

 
 

família da vítima, além de arcar 

com as despesas do funeral, cerca 

de três mil reais. No andamento 

do processo, o pai do rapaz en-

trou com pedido de indenização 

no valor de 600 salários mínimos, 

o que equivale a pouco mais de 

R$ 572 mil. 

     Na decisão, o magistrado le-

vou em conta, além das infor-

mações contidas no inquérito po-

licial e pericial, a análise da Perí-

cia Judicial, na qual “pode-se a-

firmar que o desprendimento e 

queda do trecho da faixa decorati- 

va decorreu de falha”. 

     Por outro lado, a construtora 

ré negou a culpa, alegando que o 

fato ocorreu em decorrência das 

fortes chuvas. Defendeu-se tam-

bém reiterando que o condomínio 

de apartamentos, localizado na 

rua Honório de Oliveira Camargo 

Júnior foi entregue em 2015 e o 

acidente ocorreu um ano depois, 

não cabendo culpabilidade à em-

presa. 

     Mesmo assim, o juiz decidiu 

pela condenação. Na sentença 

proferida no último dia 02 de mar-

ço, ele afirma “assim, está clara a 

responsabilidade civil da ré, que 

agiu com culpa, pois configurada  

Serviço de Primeiros Socorros é diferencial que salva vidas 

Unoeste é uma das poucas instituições de ensino superior do Brasil a disponibilizar o atendimento em seus campi 

a negligência na colocação da 

faixa decorativa na área externa 

de prédio, com falha na execução 

desta parte da obra, conforme 

bem apontou o perito judicial”. 

     MORTE 

     A morte de Panini ocorreu no 

dia 8 de março de 2016. O operá-

rio prestava serviço no condomí-

nio quando sentou-se para des-

cansar e falar ao celular. No mes-

mo momento, uma faixa decora-

tiva de concreto se desprendeu 

do sétimo andar de um prédio e 

caiu na cabeça do rapaz. Ele mor-

reu no local. 

N 
O Liberal 

 

Postura de vanguarda da universidade disponibiliza aos alunos 

os atendimentos iniciais em situações de urgência e emergência 

ceirizado ou pelo acionamento di-

reto do 192. Acho que essa pos-

tura da Unoeste é diferenciada, o 

que a torna um exemplo a ser 

seguido”. 

 

No dia 8 de março, a Unoeste participa 

das comemorações pelo Dia 

Internacional da Mulher, no Parque 

Shopping Prudente, das 11h às 20h.  

     Valorização profissional – O 

engajamento dos acadêmicos de 

Enfermagem na iniciativa é visto 

com bons olhos. Exemplo disso é 

o recém-formado Adrison Cesar 

Correa Gouveia, 22. “Estagiei du-

rante um ano e três meses nesse 

projeto, período em que mantive 

uma relação muito produtiva com 

todos os profissionais envolvidos 

nessa ação. Além de agregar valo-

res e conhecimento, tive a opor-

tunidade de vivenciar a essência 

do trabalho em equipe, que busca 

um mesmo objetivo, neste caso, 

salvar vidas”. Atualmente, Gou-

veia atua no pronto-socorro do 

Hospital Santa Rita, em Maringá 

(PR). “Passei por um processo de 

seleção por meio de provas, en-

trevista e análise de currículo. Te-

nho certeza que a experiência co-

mo socorrista na Unoeste me aju-

dou na conquista dessa vaga em 

uma área que pretendo seguir car-

reira”. 

N 
Notícia disponibilizada pela 

Assessoria de Imprensa da Unoeste 

Araçatuba (SP) vai 

receber pela 2ª vez 

curso de Jorge 

Gimenez 

 

     NORMINHA 

     O Senac Jaboticabal (SP) está 

com novidades no portfólio de 

cursos. Com 50 vagas disponí-

veis, a unidade anuncia três novas 

turmas com início em março. As 

formações abrangem as áreas de 

gestão e negócios, tecnologia da 

informação e meio ambiente, se-

gurança e saúde no trabalho. As 

inscrições estão abertas. 

     Noções de Contabilidade para 

Não Contadores; Introdução ao 

Office - Word, Excel e PowerPoint 

2016; e Elaboração de Laudos Pe-

riciais Ambientais são as qualifi-

cações inéditas disponíveis. “A 

unidade está atenta às novas pro-

fissões do mercado, por isso 

sempre atualizamos nossa oferta 

com cursos que, com certeza, fa-

rão a diferença para quem busca 

se recolocar no mundo do traba-

lho ou está em constante apren-

dizagem”, afirma Wellington Ar-

golo, gerente do Senac Jabotica-

bal. 

     A qualificação Introdução ao 

Office - Word, Excel e PowerPoint 

2016 habilita o participante a de-

senvolver trabalhos de informáti-

ca essenciais para o dia a dia pro-

fissional e estudantil. Com o en-

sino de programas Microsoft, os 

alunos obterão conhecimento pa-

ra criar e formatar documentos, 

organizar dados numéricos ou 

textuais em planilhas e produzir 

apresentações. 

     Já para orientar o empresário 

em relação aos serviços especia- 
lizados em escrituração, contas e 

cálculo, o curso Noções de Con- 

tabilidade para Não Contadores a-

borda conhecimentos relativos à 

situação patrimonial das compa-

nhias. Os estudantes ainda apren-

dem sobre princípios de contabi-

lidade, balanço patrimonial e De-

monstração de Resultado do E-

xercício (DRE). 
 

 
 

     Para finalizar as novidades, a 

formação em Elaboração de Lau-

dos Periciais Ambientais oferece 

aos profissionais conceitos de vi-

são sistêmica de perícia ambien-

tal. “Durante as aulas, será possí-

vel compreender quais são as re-

ais ferramentas para elaborar lau-

dos, diagnósticos ambientais e 

planos de recuperação ambien-

tal”, explica Wellington. 

     As três turmas iniciam-se a 

partir de 6 de março e as cargas 

horárias são de, no máximo, 40 

horas. Para efetuar a inscrição é 

necessário acessar o Portal Se-

nac: www.sp.senac.br/jaboticabal 

ou comparecer pessoalmente à 

unidade. 

     Senac Jaboticabal 

     Rua 24 de Maio, 83 

     Mais informações: 

   www.sp.senac.br/jaboticabal N 

     NORMINHA 
 

     Dos 53 munícipios da região 

de Presidente Prudente (SP), 73 

% possuem uma população me-

nor do que 20 mil habitantes, nú-

mero esse equivalente à quanti-

dade de alunos da Unoeste. Com 

uma população acadêmica maior 

que muitas cidades vizinhas, a 

universidade preocupa-se com a 

saúde e o bem-estar da sua co-

munidade e, por isso, mantém 

uma postura de vanguarda dispo-

nibilizando o Serviço de Primei-

ros Socorros. Apesar de não há-

ver uma lei nacional que obrigue 

as instituições de ensino superior 

a disponibilizarem esse tipo de a-

tendimento, a instituição é uma 

das poucas do país que possui 

ambientes e profissionais capaci-

tados para os primeiros atendi-

mentos em situações de urgência 

e emergência nos seus campi. 

     A jovem Brenna Rotondo, 21, 

cursa o 7º termo de Zootecnia. 

Cardíaca e hipertensa revela que 

fez uma cirurgia em novembro de 

2017, só que até a realização do 

procedimento, passou mal diver-

sas vezes em sala de aula, cor-

redor e jardim. “Certo dia, che-

gando à instituição, senti uma dor 

muito forte no peito. Lembro que 

a equipe me socorreu e imedia-

tamente acionou o resgate, que 

chegou em pouco tempo. É muito 

bom saber que posso contar com 

esse suporte”. 

     Quem também usufruiu desse 

serviço foi Camyla Andressa Silva 

Oliveira, engenheira agrônoma, 

que faz especialização em Manejo 

da Fertilidade do Solo e Estágio 

Nutricional das Culturas na Uno-

este. “Em um sábado do mês de 

janeiro, pisei em falso e torci o pé 

em frente ao bloco B3, do campus 

II. Recebi os primeiros atendi-

mentos na Unoeste, onde foi feita 

compressa com gelo, esse proce-

dimento evitou que meu tornozelo 

inchasse ainda mais. Posso afir-

mar que os profissionais de-

monstraram atenção e preparo 

para lidarem com a situação, pois 

além desses cuidados, acionaram 

o 192 para o meu deslocamento 

até uma unidade de saúde”. 

 

     A coordenadora do projeto, 

Ana Paula Brambilo Vieira, expõe 

que essa iniciativa iniciou-se em 

2015, como projeto piloto e, a 

partir de 2016, o Serviço de Pri-

meiros Socorros passou a funci-

onar de segunda a sábado, nos 

períodos da manhã, tarde e noite. 

“A instituição investiu na contra-

tação de técnicos de enfermagem 

e bombeiros civis, que estão pre-

parados para qualquer situação 

de emergência. A equipe é com-

posta ainda por residentes dos 

programas em Intensivismo e Ur-

gências do Hospital Regional 

(HR), além dos estagiários do 

curso de Enfermagem da Uno-

este. “Os atendimentos mais fre-

quentes estão ligados à síncope, 

tontura, dores de cabeça, náu-

seas, hipertensão arterial e fratu-

ras”. Outra informação que mere-

ce destaque está ligada ao nú-

mero de casos. “Foram contabili-

zados 419 atendimentos em 

2016, enquanto em 2017, esse 

número aumentou 172%, che-

gando a 1143 atendimentos. Es-

ses dados demonstram que o 

Serviço de Primeiros Socorros da 

Unoeste é consistente e já se 

consolidou entre a comunidade 

acadêmica”, argumenta Ana Pau-

la, que também é docente. 
 

 
 

      Ela pontua que existem vários 

protocolos de atendimento e, de-

pendendo da necessidade, os 

profissionais fazem o atendimen-

to no local da ocorrência. “Essa 

prestação de serviço alcança to-

das as pessoas que estejam nas 

dependências da universidade”. 

Outro detalhe interessante é que 

existe uma continuidade dessa a-

tenção prestada à comunidade a- 
cadêmica. “Em situações mais de 
licadas que envolvam um colabo- 

 

rador da instituição, a assistente 

social do Serviço Especializado 

em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho (Sesmt) faz 

o acompanhamento, já em relação 

aos alunos, existe o apoio do Nú-

cleo de Apoio ao Estudante. 

     O comerciante Moacir Afonso 

Filho, 62, é fornecedor de uma 

lanchonete no campus I e, por is-

so, está sempre nas dependências 

da universidade. “Sou diabético e 

hipertenso e, no início do mês de 

fevereiro, passei mal e desmaiei, 

pois tive uma crise de hipogli-

cemia no calçadão da instituição. 

Fui atendido prontamente pela e-

quipe de primeiros socorros que, 

posteriormente, acionou o serviço 

de ambulância. Achei esse cui-

dado da universidade bem positi-

vo, pois garante o bem-estar de 

quem frequenta o ambiente, já que 

incidentes podem ocorrer a qual-

quer momento”. 

     Para o supervisor da Central 

de Ambulâncias de Presidente 

Prudente, Marco Aurélio Apareci-

do Lucio, toda atenção à saúde é 

relevante. “Durante uma situação 

de emergência, os primeiros cui-

dados com o paciente são pri-

mordiais. É possível perceber que, 

na Unoeste, essa ação é feita por 

uma equipe treinada, sendo que, 

quando somos acionados já as-

bemos a gravidade do caso, o que 

contribui com o nosso atendimen-

to”, diz. Ele acrescenta que a insti-

tuição é a única da cidade que 

possui esse serviço em suas de-

pendências. “Existem empresas 

que optam pelo atendimento ter- 

Jaú (SP) vai receber 

pela primeira vez 

evento com apoio de 

norminha 

 

Acidente de Trabalho gera indenização de R$ 150 Mil 

http://www.norminha.net.br/
https://lr1.com.br/2018/03/06/acidente-de-trabalho-gera-indenizacao-de-r-150-mil/
http://www.unoeste.br/Noticias/2018/3/servico-de-primeiros-socorros-e-diferencial-que-salva-vidas-
http://www.unoeste.br/Noticias/2018/3/servico-de-primeiros-socorros-e-diferencial-que-salva-vidas-
http://www.sp.senac.br/jaboticabal
http://www.sp.senac.br/jaboticabal
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Somente em 2012, 266 mil 

mulheres morreram ao redor 

do mundo por infecções de 

colo de útero causadas pelo 

HPV; riscos de câncer 

causados pelo vírus também 

se estendem aos homens. 

     NORMINHA 

     Em meio a 295 mil mortes a-

nuais causadas por diferentes ti-

pos de câncer atribuídos ao HPV, 

muitos se perguntam: vale a pena 

se vacinar, ainda que fora da faixa 

etária em que a vacina é gratui-

tamente oferecida pelo governo? 

     O papilomavírus humano (HP 

V) é o nome dado a um grupo de 

mais de 150 tipos de vírus, a mai-

oria inofensiva. Porém, 13 tipos 

são considerados de alto risco, 

por estarem associados a lesões 

pré-cancerígenas. Desses 13 ti-

pos, a vacina do HPV protege 

contra dois: os de número 16 e 

18, por serem os mais comu-

mente encontrados em lesões 

cancerígenas. 

     Essas duas estirpes do HPV 

são responsáveis por sete em ca-

da dez casos de câncer do colo de 

útero em todo mundo. Também 

são a principal causa dos casos 

de câncer de ânus, de vagina e por 

seis em cada dez casos de câncer 

de pênis, segundo estudo publi-

cado no periódico científico The 

Lancet em 2016. 

     Já os HPV de tipo 6 e 11 são 

associados às verrugas genitais, 

porém não há indicativos de que 

possam evoluir para câncer. 

     Infecções pelo vírus aconte-

cem principalmente pelo contato 

sexual, mas podem ocorrer tam-

bém pelo contato direto com a pe-

le ou mucosa infectadas - por e-

xemplo, contato manual-genital. 

     Mulheres e homens sob risco 

O principal grupo sob risco são as 

mulheres, uma vez que o HPV é 

responsável pelo câncer de colo 

de útero - a quarta principal causa 

de morte entre mulheres no Brasil 

e no mundo. 

     Somente em 2012, 266 mil 

mulheres morreram ao redor do 

mundo por infecções de colo de 

útero causadas pelo HPV, de a-

cordo com a Organização Mun-

dial de Saúde (OMS). 

     No entanto, homens também 

estão sob risco. O HPV pode cau-

sar câncer de pênis, além de cân-

cer de faringe e do ânus em am-

bos os sexos. Embora sejam me-

nos comuns que o câncer de colo 

de útero, novos casos dessas 

doenças têm sido diagnosticados 

em todo o mundo. 

     Só em 2013, foram 396 mortes 

no Brasil causadas por câncer de 

pênis e mais de mil amputações 

do órgão devido a doença, de a-

cordo com o Instituto Nacional do 

Câncer (Inca). Esse tipo de tumor 

representa 2% de todos os tipos 

de câncer que atingem o homem 

e está associado, entre outros fa- 

 
 

Avós, na condição de pais, têm 

direito a pensão por morte do neto 
 

 

 
 se equiparam aos pais como de-

pendentes descritos no art. 16, II 

da Lei. Veja: 

     “O fundamento adotado pelo 

Tribunal a quo de que a falta de 

previsão legal de pensão aos avós 

não legitima o reconhecimento do 

direito ao benefício previdenciário 

não deve prevalecer. Embora os 

avós não estejam elencados no rol 

de dependentes, a criação do se-

gurado falecido foi dada por seus 

avós, ora recorrentes. Não se trata 

de elastecer o rol legal, mas iden-

tificar quem verdadeiramente ocu-

pou a condição de pais do segu-

rado.” 

N 
Fonte: Recurso Especial nº 

1.574.859 – SP/STJ. 

 

 

 

Somente em 2012, 266 mil 

morreram ao redor do mundo 

por infecções de colo de útero 

causadas pelo HPV | Foto: Opas 

Foto: BBCBrasil.com 
 

tores, à infecção pelo HPV. 

     Vacinação previne, mas não 

cura 

     A maneira mais efetiva de se 

proteger contra as infecções é por 

meio da vacinação, que auxilia o 

corpo a desenvolver anticorpos e 

a estar preparado para combater o 

vírus caso venha a ser infectado 

ao longo da vida. 

     O Brasil utiliza a marca Garda-

sil, fabricada pela Merck Sharp & 

Dohme Farmacêutica Ltda, que 

protege contra os dois tipos mais 

agressivos do vírus, 16 e 18, e 

contra os de menor risco, 6 e 11, 

que causam verrugas genitais, 

mas não são cancerígenos. 
 

 
 

     Porém, assim como qualquer 

vacina, a imunização contra o HP 

V é preventiva: ela ajuda o corpo 

saudável a se armar contra o vírus 

antes de uma eventual infecção. 

Caso o indivíduo seja contamina-

do, a vacina não funcionará para 

tratar a doença. Por isso, é essen-

cial se vacinar antes de ser infec-

tado. 

     Altamente contagioso 

     O HPV é altamente contagioso 

e não tem cura - de acordo com 

um estudo publicado no The Lan-

cet, oito em cada dez pessoas se-

rão infectadas pelo HPV ao longo 

da vida, sendo que a maior parte 

terá sua infecção inicial entre os 

15 e 24 anos. 

     Uma vez contaminados, al-

guns indivíduos conseguem eli-

minar o HPV entre dois a três a-

nos após o contágio. Porém, uma 

parcela daqueles que são infecta-

dos não é capaz de desenvolver 

anticorpos e lutar contra o HPV. É 

nesses casos que a infecção pode 

evoluir para casos de câncer. 

 

negou provimento ao MS justifi-

cando que o Ipasg não havia sido 

prejudicado, portanto não caben-

do impetração de Mandado de Se-

gurança no caso. 
 

 
 

     O valor que se refere ao be-

nefício de pensão por morte deve 

ser, mensalmente dividido entre 

ambas, não podendo ser transfe-

rido para a mãe do de cujus no 

caso de falecimento da esposa, 

titular do direito. N 

Fonte: RMS 45.817 

 

 

Infecções por HPV vírus acontecem principalmente pelo contato 

sexual, mas podem ocorrer também pelo contato direto com a pele ou 

mucosa infectadas. Foto: Opas - Foto: BBCBrasil.com 

     Como a eliminação do vírus 

pode levar anos, aqueles infecta-

dos, mesmo sem apresentar sinto 
mas, podem contaminar outras 

pessoas, colocando outros sob 

risco de desenvolverem lesões 

cancerígenas. 

     Jovens versus adultos 

     Desde 2014, o Sistema Único 

de Saúde (SUS) oferece gratuita-

mente a vacina contra o HPV para 

crianças e pré-adolescentes de 9 

a 14 anos, seguindo recomen-

dação da Organização Mundial da 

Saúde (OMS). 

     A indicação para esse grupo 

está relacionada a sua maior ca-

pacidade imunológica de desen-

volver anticorpos: estudos sobre 

a eficácia da vacina em diferentes 

grupos etários mostraram que a 

resposta imunológica do orga-

nismo é mais alta na pré-puber-

dade. Por isso, a imunização em 

massa é para aqueles entre 9 e 14 

anos, e não em adultos. 

     "A vacina induz a produção de 

anticorpos em qualquer pessoa, 

contra os quatro tipos de HPV 

contidos na vacina. No entanto, 

os mais jovens produzem mais 

anticorpos que os mais velhos", 

explica José Eduardo Levi, pes-

quisador do Instituto de Medicina 

Tropical da USP. 

     "É possível que crianças ainda 

mais jovens apresentem os mes-

mos títulos altos de anticorpos 

(que aqueles na pré-puberdade), 

mas esse estudo não foi feito ain-

da. Por isso, aqueles de 9 a 14 a-

nos são o principal grupo a ser 

vacinado", aponta Levi. 

     Apesar da queda na resposta 

imunológica com o passar dos 

anos, adultos que não foram ex-

postos ao vírus podem se vacinar. 

Em agosto, o Ministério da Saúde 

estendeu a oferta gratuita da vaci-

na contra o HPV pelo SUS para 

homens e mulheres de até 26 

anos. 

     Sou um adulto e quero me va-

cinar: como fazer? 

     A vacina contra o HPV protege 

aqueles que ainda não foram ex-

postos a quatro tipos do vírus: 16, 

18, 6 e 8. Quem já teve contato 

com um desses tipos não estará 

protegido, mas estará a salvo dos 

tipos contra os quais ainda não 

houve contaminação. Portanto, a-

pesar de a proteção diminuir, ela 

ainda pode ser efetiva. 

     "Se você já foi exposto ao HPV 

do tipo 16, a vacina não te protege 

contra esse especificamente, mas 

 

 

te protegerá contra os tipos 6, 11 

e 18. Então, do ponto de vista in-

dividual, sempre vale a pena va-

cinar", afirma Levi. 
 

 
 

     Quem tem até 26 anos pode 

obter a vacina gratuitamente pelo 

SUS. Para aqueles acima dessa 

idade, é necessário se vacinar na 

rede privada. Laboratórios ofere-

cem dois tipos de imunização: a 

bivalente e a quadrivalente. A pri-

meira protege contra os dois ti-

pos cancerígenos, 16 e 18, en-

quanto a quadrivalente, contra 

esses dois mais os de tipo de bai-

xo risco. 

     Ambas as vacinas são com-

postas por três doses, pagas indi-

vidualmente e tomadas a inter-

valos específicos de tempo. A bi-

valente custa, em média, R$ 200 

por dose, enquanto a quadriva-

lente sai a aproximadamente R$ 

300 por dose. Os preços variam 

por estabelecimento e, portanto, é 

recomendado checar os valores 

com diferentes clínicas de vacina-

ção. 
 

 
 

     Como saber se estou contami-

nado 

     O diagnóstico sobre lesões 

causadas pelo vírus nas mulheres 

é obtido pelo exame de papani-

colau, recomendado pelo menos 

uma vez ao ano. Já em homens, o 

diagnóstico é feito pelo exame u-

rológico. 

     Pelo SUS, é possível realizar o 

papanicolau e o exame urológico 

gratuitamente. No entanto, a ge-

notipagem do vírus é oferecida 

apenas àqueles que apresentam a 

presença do vírus. Para aqueles 

sem sintomas e que buscam exa-

mes preventivos, é possível de-

tectar a presença do vírus por 

meio de testes na rede privada. 

 

N 
TERRA SAÚDE 

 

 

      

     NORMINHA 

     Ao cumprirem papel de pais, 

avós que perderam o neto criado 

por eles desde os dois anos de 

idade, postularam pelo benefício 

previdenciário de pensão por 

morte, visto que o neto mantinha 

o sustento familiar. 

     Considerando que o benefício 

é devido exclusivamente aos de-

pendentes do segurado falecido, 

com o intuito de amenizar as ne-

cessidades sociais e econômicas 

decorrentes do evento morte, no 

núcleo familiar. E que os depen-

dentes estão elencados no artigo 

16 da Lei 8.213/1991, sendo este 

considerado um rol taxativo. 

     O entendimento do STJ foi no 

sentido de que os referidos avós  

     NORMINHA 

     A 1º Vara de Família do São 

Gonçalo, no Rio de Janeiro, ho-

mologou o acordo firmado entre a 

esposa e a mãe do de cujus, acor-

dando que a pensão por morte que 

é de direito devido à esposa seria 

dividida com a sogra, visto que 

esta era dependente do filho. 

     Considerando a previsão legal 

de que, havendo cônjuge, o as-

cendente não possui direito a 

pensão, o Instituto de Previdência 

de São Gonçalo (Ipasg) impetrou 

Mandado de Segurança opondo- 
se ao acordo, visto que este não 

teve participação, porém o Tribu-

nal de  Justiça do Rio  de Janeiro 

Adultos devem se vacinar contra o HPV? 

Titular do direito ao benefício 

de pensão por morte pode 

optar em dividi-lo 
 

 

Beneficiário de pensão por morte não pode transferir o direito a 

outrem, porém pode optar por dividi-lo. 

http://www.norminha.net.br/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/adultos-devem-se-vacinar-contra-o-hpv,1f5c45be662b747a1f0ea0cbdbaa4f4fmgkrt0lt.html
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Fraturas lideram causas de 

acidentes de trabalho em Paranaíba 

Os dados são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do 

Trabalho, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho 

 

O relatório aponta ainda que de 2012 até 2017 foram registradas 234 

fraturasO relatório aponta ainda que de 2012 até 2017 foram 

registradas 234 fraturas - Lucas dos Anjos/JPNEWS 

te e auxílio acidente. A quantia e-

quivale a 9,7% do déficit aponta-

do na Previdência. Só este ano, as 

despesas já somam quase R$ 800 

milhões do orçamento público. 

     Além disso, com base em cál-

culos da OIT, o procurador do tra-

balho e co-coordenador do labo-

ratório de gestão (SmartLab de 

Trabalho Decente), Luís Fabiano 

de Assis, afirma que o país perde, 

anualmente, 4% do seu Produto 

Interno Bruto (PIB) com gastos 

decorrentes de “práticas pobres 

em segurança do trabalho”. 

     Segundo Assis, no ano passa-

do, estas perdas gerais à econo-

mia com acidentes de trabalho fo-

ram equivalentes a cerca de R$ 

264 bilhões. Para os procurado- 
res do trabalho, os números “alar- 

Bahia registra um acidente de trabalho a cada 

44 minutos 

mantes” são apenas a “ponta do 

iceberg”, não representando a real 

dimensão do problema. Assis a-

inda acrescenta que as notifica-

ções não vem caindo. “Quando a-

nalisamos o número de [trabalha-

dores] expostos [ao risco de aci-

dente], o número de contratos de 

trabalho existentes, o número de 

acidentes não caiu em compara-

ção a 2016. Ele se manteve está-

vel”. A pesquisa ainda se baseou 

nos dados para contabilizar a 

quantidade de dias de trabalho 

perdidos com afastamentos previ-

denciários. Até ontem o Brasil 

contabilizava um total de 314 mi-

lhões de dias perdidos. O número 

equivale a 860 mil anos perdidos. 

https://observatoriosst.mpt.mp.br 

N Correio 24 horas 

Lançamento do “Dicionário de 

SST” em várias cidades 

 

 

Branco de campo 
 

Senac abre inscrições para cursos técnicos em 

diversas áreas em Rio Preto 

     NORMINHA 

     O Senac São José do Rio Pre-

to (SP) está com inscrições aber-

tas para sete cursos técnicos em 

diferentes áreas, com início entre 

março e abril deste ano. As for-

mações englobam as áreas de 

meio ambiente, segurança e saú-

de no trabalho, tecnologia da in-

formação, gastronomia e gestão e 

negócios. 

     “Para quem deseja sair na 

frente no mundo do trabalho, os 

cursos técnicos são ótimas opor-

tunidades, além da duração – de 

até dois anos – outra vantagem é 

o ensino equilibrado entre a teo-

ria e a prática profissional em 

nossos laboratórios, que simu-

lam situações reais do cotidiano”, 

ressalta Luis Carlos de Souza, 

gerente do Senac São José do Rio 

Preto. 

     Serviço: 

     Especialização Técnica em 

Segurança do Trabalho na Cons-

trução 

     Início: 

     3/3 | Término: 22/12/2018 

     NORMINHA 

     No ano de 2017 foram regis-

trados 54 afastamentos por aci-

dente de trabalho em Paranaíba, 

superiores a 15 dias. Os benefí-

cios de auxílio-doença foram con-

cedidos em sua maioria por fra-

tura, 30 ocorrências durante todo 

o período. Em seguida luxações 

com sete casos e osteomuscular e 

tecido conjuntivo (lesão por esfor-

ço repetitivo), com sete casos. 

     Os dados são do Observatório 

Digital de Saúde e Segurança do 

Trabalho, desenvolvido pelo Mi-

nistério Público do Trabalho (MP 

T) e pela Organização Internacio-

nal do Trabalho (OIT). Os resulta-

dos atualizados foram divulgados 

na segunda-feira (5/03). 

     Com base em informações 

disponibilizadas por vários ór-

gãos públicos, o observatório a-

ponta que, os afastamentos mais 

frequentes envolveram as seguin-

tes atividades econômicas : fabri-

cação de calçados de material sin-

tético, com quatro registros; co-

mércio varejista de ferragens, ma-

deira e materiais de construção,  

     Técnico em Hospedagem 

     Início: 

     2/4 | Término: 30/9/2019 

     Aulas: segundas, quartas e 

sextas-feiras, das 8 às 12 horas 

     Técnico em Nutrição e Dietéti-

ca 

     Início: 

     12/3 | Término: 17/2/2020 

 

três ocorrências e abate de reses, 

exceto suínos, dois casos. 

     O relatório aponta ainda que o 

impacto previdenciário dos afas-

tamentos no município foi de R$ 

307.133,36, com a perda de 7. 

661 dias de trabalho. 

     Mais dados 

     O relatório aponta ainda que 

de 2012 até 2017 foram registra-

das 234 fraturas, 123 osteomus-

cular e tecido conjuntivo e 58 

traumatismos. No período foram 

registradas três mortes em decor-

rência de acidente de trabalho. 

     Os afastamentos mais fre-

quentes envolveram as seguintes 

atividades econômicas: abate de 

reses, exceto suínos com 51 co-

municações, fabricação de calça-

dos de material sintético com 41 

casos, e comércio varejista de fer-

ragens, madeira e materiais de 

construção com 15 registros. 

     O impacto previdenciário dos 

afastamentos no município foi de 

R$ 4.750.226,55, com a perda de 

118.212 dias de trabalho. N 

JPNews 

     Técnico em Segurança do Tra-

balho 

     Início: 9/4/2018 | Término: 

30/4/2020 

     Aulas: segunda a sexta-feira, 

das 15 às 18 horas 

     Senac São José do Rio Preto 

     Endereço: Rua Jorge Tibiriçá, 

3.518 - Santa Cruz. N 

Autor: Mário Sobral Júnior – 

Engenheiro de Segurança do 

Trabalho* 

     NORMINHA 

     Professor, um dia desses esta-

va lá no SESMT da empresa e ou-

vi falar sobre Branco de Campo, o 

senhor sabe do que se trata? 

 

     Até sei, mas porque você não 

perguntou por lá mesmo? 

     Fiquei com vergonha de ser 

algo básico e acharem que eu não 

sabia algo simples. 

     Pois eu digo que você deveria 

estar com vergonha de não ter 

perguntado, se eu não soubesse 

ia ficar na dúvida sem necessi-

dade. 

     Tá bom, professor! Não faço 

mais. 

     Ok! Em relação à sua pergunta 

é o seguinte: quando realizamos 

uma avaliação química ocupacio-

nal utilizamos algum tipo de co-

letor e sempre pode ocorrer a 

possibilidade de contaminação 

destas amostras durante o prepa-

ro ou transporte para o labora-

tório, mas como saberemos se te-

ve problema? 

     Provavelmente deve ser como 

tal do branco de campo. 
 

 

     NORMINHA 

     No Brasil foram registrados 

cerca de 3,993 milhões de aci-

dentes de trabalho de 2012 até 

07/03/2018, o que equivale a um 

acidente a cada 48 segundos. Só 

na Bahia 74.236 ocorrências fo-

ram registradas no mesmo inter-

valo de tempo, o que corresponde 

a um acidente estimado a cada 

43m 44s. Os dados são fruto de 

um levantamento feito pelo Ob-

servatório Digital de Saúde e Se-

gurança do Trabalho, desenvolvi-

do pelo Ministério Público do 

Trabalho (MPT) e pela Organiza-

ção Internacional do Trabalho 

(OIT). 

     Ainda na Bahia, do número to-

tal de pessoas afastadas do tra-

balho pelo INSS, 52% (31.082 

trabalhadores, em números abso-

lutos) são vítimas de acidentes 

enquanto outras 47,75% (28.361) 

foram afastadas por doença. A 

quantidade de homens afastados 

(42.497 ou 69,84%) é mais que o 

dobro de mulheres (18.356 ou 30, 

16%). 

     Segundo o Ministério Público 

do Trabalho (MPT), acidentes de 

trabalho custaram cerca de R$ 26 

bilhões à Previdência entre 2012 

e 2017. Os recursos foram gastos 

com auxílio-doença, aposentado-

ria por invalidez, pensão por mor- 

 

 

     Exatamente, meu filho! É um 

coletor, por exemplo, um cassete 

similar ao que utilizamos para 

fazer avaliação química na nossa 

empresa, mas no caso do branco 

de campo ele ficará exposto (a-

berto) toda vez que manusearmos 

o cassete em que preparamos e 

fizemos a avaliação, a única dife-

rença é que não será conectado à 

bomba de amostragem e ao final 

do processo será recebido pelo 

laboratório como sendo uma a-

mostra igual às demais, a dife-

rença é que deve ter o resultado 

em Branco, ou seja, é uma forma 

de garantir a qualidade do pro-

cesso possibilitando identificar a 

ocorrência de contaminação. 

 

     É obrigatório, professor? 

     Não é obrigatório, mas é uma 

boa prática e deve ser enviado na 

quantidade de 10% das amostras 

de cada agente que esteve ex-

posto às mesmas condições. 

N 
*Autor: Mário Sobral Júnior – 

Engenheiro de Segurança do 

Trabalho 

Leia mais no Segurito 138 

 

 

 

 

 

Só na Bahia 74.236 ocorrências foram registradas no mesmo 

intervalo de tempo 

 

Com início em março e abril, unidade tem sete oportunidades para 

quem busca educação profissional 

http://www.norminha.net.br/
https://observatoriosst.mpt.mp.br/
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/bahia-registra-um-acidente-de-trabalho-a-cada-44-minutos/
http://www.equipeni.com.br/
https://www.jpnews.com.br/paranaiba/fraturas-lideram-causas-de-acidentes-de-trabalho-em-paranaiba/108086/
https://docs.wixstatic.com/ugd/b608fa_a837f9b925d448b6a1470694e8708968.pdf
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A Sala de Educadores promove debates e estimula a reflexão com o 

objetivo de contribuir com a formação de educadores. Dessa forma, os 

profissionais poderão ampliar o olhar sobre a sua atuação e fazer da 

prática educativa um compromisso com a transformação de indivíduos 

e da sociedade. 

Palestra: Inteligência Emocional - competência para o educador do 

século 21 

19/4/2018 das 19 às 22 horas 

O evento será no Teatro Municipal Paulo Alcides Jorge: Rua Armando 

Salles de Oliveira, s/n, Araçatuba. 

Evento gratuito. Vagas limitadas. INSCREVA-SE 

Salvo previsão normativa, jornada 

de advogado é de 4 horas diárias 

 

Nova ferramenta do INSS mostra 

quanto tempo falta para se 

aposentar 

 

No total, foram lavrados 57 autos 

de infração e interditadas quatro 

mesas de repasse de moela e um 

elevador monta-cargas. Além dis-

so, a empresa foi notificada a pro-

videnciar uma série de melhorias, 

algumas de forma imediata e ou-

tras a partir da observância no dis-

posto na Instrução Normativa 

129/2017, a partir de cronograma 

com datas definidas (até 30 dias), 

com o devido acompanhamento 

da fiscalização. 

     A IN 129/2017 estabelece pro-

cedimento especial para a ação 

fiscal da Norma Regulamentadora 

nº 12 (NR-12) - Segurança e Saú-

de no Trabalho em Máquinas e E-

quipamentos, com o objetivo de 

orientar sobre o cumprimento da 

legislação de proteção ao traba-

lho, bem como a prevenção e o 

saneamento de infrações relativas 

à NR-12. 

N 
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     NORMINHA 

     Nos termos do artigo 20 da Lei 

8.906/94, o trabalho do advogado 

empregado não poderá exceder a 

duração diária de quatro horas 

contínuas e 20 semanais, exceto 

se existir norma coletiva prevendo 

jornada superior, ou em caso de 

dedicação exclusiva com previsão 

expressa no contrato de trabalho. 

     Assim decidiu a 8ª Turma do 

Tribunal Regional do Trabalho da 

3ª Região (MG), ao manter a con-

denação da Fundação Renato A-

zeredo, com responsabilidade su-

bsidiária do Departamento de O-

bras Públicas de Minas Gerais, de 

pagar horas extras a uma advo-

gada que prestava serviços em 

jornada integral. 

     A advogada era empregada da 

fundação e prestava serviços ad-

vocatícios ao departamento de 

obras, em razão de contrato fir-

mado entre as empresas. O juiz de 

primeiro grau condenou a funda-

ção, com responsabilidade subsi-

diária do outro órgão, a pagar ho-

ras extras à empregada, tendo em 

vista que ela trabalhava das 8h às 

18h, com duas horas de intervalo. 

     A sentença entendeu pela apli-

cação da jornada especial dos ad-

vogados prevista no artigo 20 da 

Lei 8.960/94, ao constatar a ine-

xistência de registro, na CTPS ou 

no contrato, de que a reclamante 

trabalhava com dedicação exclu-

siva. 
 

 
 

     Os réus recorreram, afirmando 

que a advogada não comprovou 

que não havia sido contratada em 

regime de dedicação exclusiva e, 

dessa forma, não tinha direito de 

receber quaisquer horas extras. 

Disseram ainda que o simples 

fato de a reclamante cumprir jor-

nada integral faz presumir sua 

contratação no regime de dedica-

ção exclusiva. 

     Mas não foi isso o que enten-

deu a relatora, juíza convocada 

Luciana Alves Viotti, cujo voto foi 

acolhido pela 8ª Turma do TRT-

MG. Ela explicou que o artigo 20 

da Lei 8.906/94 determina que o 

trabalho do advogado empregado 

"não poderá exceder a duração 

diária de 4 horas contínuas e 20 

semanais, salvo acordo ou con-

venção coletiva, ou em caso de 

dedicação exclusiva". 

 

     O advogado com dedicação 

exclusiva tem jornada de 8 horas 

diárias e 40 semanais, mas, con-

forme explicou a juíza convocada, 

apenas nos contratos que tiveram 

início antes da edição da Lei 8. 

906/94, com duração de 40 horas 

semanais, é que haverá configu-

ração do regime de dedicação ex-

clusiva. 
 

 
 

     É o que dispõe, complementou 

ela, a Orientação Jurisprudencial 

402 da SDI-TST: "O advogado 

empregado contratado para jorna-

da de 40 horas semanais, antes da 

edição da Lei 8.906, de 4.7.1994, 

está sujeito ao regime de dedi-

cação exclusiva disposto no arti-

go 20 da referida lei, pelo que não 

tem direito à jornada de 20 horas 

semanais ou 4 diárias". 

     A julgadora lembrou que o 

Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, ao cumprir 

o papel que lhe foi atribuído de 

editar novo regulamento para a 

questão (artigo 78 da Lei 8.906/ 

94), estabeleceu, no artigo 12 da 

norma regulamentar, que se con-

sidera dedicação exclusiva o regi-

me de trabalho que for expressa-

mente previsto em contrato indi-

vidual. 

     Além disso, apontou que a 

jurisprudência do TST vem se 

firmando no sentido de que, após 

o advento da Lei 8.906/94, é im-

prescindível a previsão no contra-

to de trabalho de advogado de que 

o regime é de dedicação exclusi-

va, com jornada de 8 horas. 

     Para finalizar, a juíza convoca-

da esclareceu que cabia aos réus, 

e não à reclamante, comprovar a 

contratação no regime de dedica-

ção exclusiva, atraindo a aplica-

ção da jornada de 8 horas, o que 

não ocorreu. Com informações da 

Assessoria de Imprensa do TRT-

3. 
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     NORMINHA 

     O Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) lançou um novo 

serviço que simula o tempo de 

contribuição e diz se o trabalha-

dor já tem tempo para pedir a apo-

sentadoria por idade ou por tem-

po de contribuição. 

     O lançamento da ferramenta o-

corre dias depois de o governo 

anunciar oficialmente a suspen-

são da tramitação da reforma da 

Previdência no Congresso. A pro-

posta de emenda à Constituição 

(PEC), que deve ficar parada até o 

fim do ano, endurece as regras 

para se aposentar e mira sobre-

tudo aumentar a idade mínima pa-

ra atingir o benefício. 

     Diferente da ferramenta ante-

rior disponível no site, a nova cal-

culadora realiza uma busca auto-

mática de todas as informações e 

dados de vínculos do trabalhador 

registrados nos sistemas do IN 

SS. A simulação funciona apenas 

como um primeiro “indício” do 

direito, pois ao visualizar a su-

posta possibilidade de aposenta-

doria, o trabalhador entrará em 

contato com o INSS para saber se, 

de fato pode receber o benefício. 
 

 
 

     Também é importante esclare-

cer que, se no resultado da Simu-

lação for informado que há ‘Vín-

culo com Pendência’, o segurado 

não precisa ir imediatamente a 

uma agência corrigir, uma vez que 

o vínculo já consta no cadastro do 

INSS e a análise da pendência já 

será tratada quando o segurado 

fizer o pedido de um benefício. 

     O simulador está inserido no 

Meu INSS, uma ferramenta criada 

pelo instituto para desburocra-

tizar a vida dos segurados. No 

portal, a pessoa acessa e acom- 
panha todas as informações da 

sua história de trabalho como da-

dos sobre contribuições previ- 
denciárias, empregadores e perí-

odos trabalhados. 

     O objetivo é que por meio do 

Meu INSS o segurado consiga a-

companhar todas as fases do pe- 
dido pela internet, interagir com o 

INSS quanto ao seu processo e 

receber notificações diretamente 

pelo site ou aplicativo para celu-

lares. 

     Atualmente, ao solicitar os be-

nefícios da Aposentadoria por ida 

 

de e Salário-Maternidade pelo 

Meu INSS o sistema já faz uma 

busca para saber se o benefício 

pode ser concedido automatica-

mente. 

     A próxima novidade é a possi-

bilidade de fazer a atualização ca-

dastral de dados como telefone e 

endereço diretamente pelo Meu 

INSS. Hoje já é possível fazer pela 

Central de Teleatendimento 135 

ou diretamente em uma agência 

do INSS. 

     Planejamento 

     As discussões acerca do siste-

ma previdenciário atestam que o 

trabalhador brasileiro deve se 

planejar para a aposentadoria ca-

da vez mais cedo. Para garantir 

uma renda extra mensal de R$ 2 

mil no futuro, por exemplo, além 

do benefício recebido pelo INSS, 

um jovem de 18 anos que pre-

tende parar de trabalhar aos 65 

teria de investir a partir de hoje 

cerca de R$ 500 por mês. Os cál-

culos foram feitos pela Calcula-

dora da Previdência, ferramenta 

desenvolvida pelo jornal O Estado 

de S. Paulo em parceria com a 

Associação Brasileira de Planeja-

dores Financeiros (Planejar, anti-

go IBCPF). 
 

 
 

     Na plataforma, o leitor poderá 

descobrir não somente o tempo 

restante para a aposentadoria 

(conforme as regras atuais e as 

que foram propostas pelo gover-

no), como também o valor apro-

ximado do benefício a ser recebi-

do nos dois casos. Além disso, 

também poderá calcular quanto 

deve poupar desde já para ga-

rantir uma determinada renda ex-

tra. O cálculo, por enquanto, só 

vale para o Regime Geral – ou se-

ja, exclui os que recebem apo-

sentadoria especial, como servi-

dores, professores e policiais. 

 

N 
(Fonte: Jornal Estado de São 

Paulo e INSS) 

 

 

Ação fiscal constata 

irregularidades em frigorífico 

de abate de aves 
 

 
 

Empresa foi notificada e terá 30 dias para providenciar uma série 

de melhorias 

     NORMINHA 

     O Ministério do Trabalho, por 

meio da Secretaria de Inspeção do 

Trabalho (SIT) e da Superinten-

dência Regional do Trabalho do 

Paraná (SRT-PR), está implemen-

tando um novo projeto de fisca-

lização do segmento de frigorí-

ficos para este ano. A primeira a-

ção fiscal do projeto foi realizada 

entre 26 de fevereiro e 2 de março, 

em um frigorífico de abate de aves 

no município de Carambeí. 

     A empresa, que conta com 1. 

521 empregados, tem quatro li-

nhas de produção e realiza, em 

dois turnos de trabalho, o abate 

diário de 420 mil aves. A capaci-

dade total de abate é de até 600 

mil frangos. 

     Durante a ação fiscal, foram 

identificadas diversas irregulari-

dades trabalhistas, tanto no âmbi-

to da legislação quanto no da se-

gurança e saúde do trabalhador. 

ARAÇATUBA (SP) 

http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.ContentEventDataServer18,selectEvent&template=946.dwt&event=4070&utm_source=Email_Marketing&utm_medium=email&utm_campaign=GCR_Evento
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
http://www.norminha.net.br/
http://www.topsegconsultoria.com.br/
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ção expressa do cliente onde se 

solicita a autorização de desconto 

das tarifas bancárias, caso contrá-

rio, havendo prova documental de 

que inexiste a autorização, é cabí-

vel o dano moral. 

     9 Pessoa atingida por bala per-

dida em tentativas de roubos de 

malotes de dinheiro em frente a a-

gências bancárias 

     A situação de um roubo dentro 

de uma agência bancária, que pre-

sume a ideia de segurança ao cli- 

ente, é inegável caso de dano mo-

ral, pois ultrapassa a esfera da 

mera violência do cotidiano, além 

de passível lesão a honra do clien-

te. 

     10 Desvio de dados pessoais 

de clientes por trabalhadores de 

empresas de telefonia ou TV a ca-

bo 

     As empresas não podem utili-

zar os dados dos clientes sem au-

torização. Em caso de repasse 

dessas informações e inclusive o-

fertas onde o consumidor expres-

sou o pedido de retirada do seu 

nome é inegável dano moral em 

razão de violar os direitos da per-

sonalidade de cunho constitucio-

nal, dispostos expressamente no 

art. 5º da Constituição Federal, 

que assegura a inviolabilidade da 

intimidade, da vida privada, da 

honra e da imagem das pessoas. 

Nesses casos é sempre importan-

te anotar o número de protocolo 

do atendimento. 

     11 Bloqueio de linhas telefôni-

cas móveis sem aviso prévio 

     O bloqueio da linha telefônica 

deve ser prescindida de notifica-

ção, sob pena de nulidade, uma 

vez que deve ser permitido ao 

mesmo o direito de quitar seus 

débitos, caso o consumidor não 

tenha como provar que não rece-

beu a notificação, esse ônus será 

da empresa que deve comprovar 

sua realização. 

     12 Fraturas por quedas em vi-

as públicas por problemas de má 

conservação, falta de iluminação 

ou má sinalização 

     Em casos em que se sinta hu-

milhado pela situação, deve o ci-

dadão documentar através de re-

gistros fotográficos e prova teste-

munhal o ocorrido. Al´[em disso, 

com a tecnologia, é possível fazer 

vídeos no momento da queda. Em 

seguida, o material deve ser ane-

xado como prova em ação judi-

cial. Nesses casos, o município é 

o réu. 

     13 Perda de compromissos em 

decorrência de atraso de voo ou 

overbooking 

     Digamos que você programa 

uma viagem para um casamento, 

nada data do embarque o voo a-

trasa e você perde o evento, nesse 

caso há um dano moral presumi-

do, bastando que o consumidor 

comprove que teria compromisso 

profissional ou pessoal agendado 

para o dia do embarque. 

     14 Recusa em cobrir tratamen-

to médico hospitalar 

     Caso em que o usuário de um  

90% das mulheres 

já se sentiram 

menos respeitadas 

que homens no 

trabalho 

 

Em relação a questões salariais, 

60,3% das entrevistadas afirmaram 

que ganham ou já ganharam menos 

do que um homem para executar um 

trabalho igual ou superior 

     NORMINHA 

     Um estudo realizado com 1. 

500 mulheres brasileiras apontou 

que cerca de 90% delas sentem 

que os homens são mais respeita-

dos do que elas no mercado de 

trabalho. A pesquisa foi realizada 

pela Workana, plataforma de tra-

balho freelance com atuação em 

toda a América Latina. 

     Em 2017, muito se falou sobre 

as adversidades sofridas pelas 

mulheres no âmbito profissional e 

a pesquisa confirmou que o ano 

foi decisivo para uma virada de 

comportamento. De acordo com o 

estudo, 69,7% das entrevistadas 

acreditam que as mulheres tive-

ram maior poder de decisão no 

último ano e 95,7% entendem que 

esse foi um passo importante para 

que o assunto fosse ainda mais 

discutido em 2018. 

     Em relação a questões sala-

riais, enquanto na Islândia o início 

deste ano foi marcado pela imple-

mentação de uma lei que garante 

igualdade salarial entre os gêne-

ros, no Brasil, 60,3% das entre-

vistadas afirmaram que ganham 

ou já ganharam menos do que um 

homem para executar um trabalho 

igual ou superior e 62,7% disse-

ram ainda que em sua área de a-

tuação não há igualdade de opor-

tunidades. 

     Já sobre abuso psicológico, 

67,6% afirmaram que já foram 

contrariadas no trabalho para se 

sentirem erradas mesmo estando 

certas, 68,3% já foram interrom-

pidas por homens em reuniões e 

58,7% afirmam que algum ho-

mem já levou crédito por algo que 

elas fizeram. Quando se fala da a-

parência, 52,6% já foram julgadas 

no ambiente de trabalho. 

     Quando o assunto é assédio, o 

Brasil apresenta números alar-

mantes: 48,4% das mulheres já se 

sentiram perseguidas por algum 

homem do trabalho, enquanto 28, 

8% deixaram de denunciar algum 

abuso sofrido por medo de serem 

demitidas. Questionadas sobre al-

gumas situações desagradáveis, 

40,3% das entrevistas afirmaram 

ter sofrido assédio ou abuso de 

uma autoridade, 38,3% notaram 

discriminação ou preconceito e 

19% sofreram com assédio se-

xual. Além disso, 17% sentiram 

desconforto antes mesmo de co-

meçar no emprego: os casos fo-

ram logo na entrevista. N 

Folha Vitória 

plano de saúde tem o tratamento 

negado, mesmo com orientação 

médica. Nesse caso há o dano 

moral, pois, compete ao médico, 

e não ao plano de saúde, a indi-

cação do tratamento do paciente. 

Ocasião em que deve o usuário 

documentar a negativa do plano 

de saúde e o motivo que gerou a 

negativa. Tal caso deve ser anali-

sado pelo magistrado. 

     15 Pessoa ser presa erronea-

mente 

     É a ocasião em que a pessoa é 

presa por ser confundida com 

criminoso. O dano moral nesse 

caso é claro em razão da violação 

ao direito constitucional de liber-

dade, além da inegável repercus-

são negativa na vida pessoal da 

pessoa. 

     16 Ficar sem energia elétrica 

por tempo excessivo 

     Havendo a demora no resta-

belecimento da energia, deve in-

denizar pelos danos morais a 

companhia elétrica quando não 

demonstra a razão da demora su-

perior ao tempo previsto em suas 

resoluções. Nesses casos, é im-

portante anotar os números de 

protocolo de atendimento. 

     17 Bagagem extraviada em 

voos 

     Situação em que a bagagem 

não chega ao destino final do 

passageiro, e gera transtornos na 

viagem. Para entrar como uma a-

ção, o cliente deve, sempre, foto-

grafar o conteúdo da bagagem, 

especialmente se forem despa-

chados objetos de valor. 

     18 Cancelamento de voos 

     Situação em que deve o con-

sumidor registrar os atrasos, 

guardando os bilhetes aéreos. 

Lembrando que o dano moral no 

caso de cancelamento de voo so-

mente nos casos em que a com-

panhia área não atender a reso-

lução 141 da ANAC ou nos casos 

que há perda de um compro-

misso profissional/pessoal 

     19 Suspensão indevida de e-

nergia elétrica 

     Caso em que o consumidor, 

havendo o comprovante de paga-

mento da fatura, teve sua energia 

suspensa, deve juntar no proces-

so a comprovação de pagamento 

e, constatada a cobrança indevi-

da, será ilegal o corte, pois esta-

mos diante de um serviço indis-

pensável ao cidadão 

     20 Perfil falso em redes so-

ciais 

     Caso o cidadão verifique a e-

xistência de um perfil 'fake' que 

vem o difamando em rede social 

e, denunciando ao provedor de 

internet, o mesmo não tome as 

providências cabíveis, é passível 

a condenação de danos morais. 

Nesse caso identificamos sempre 

o usuário em capturar a tela do 

perfil e fazer a ata notarial em 

Cartório 

N 
FONTE: IMACULADA 

GORDIANO - SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS 

     NORMINHA 

     Fazer uma viagem demanda 

planejamento: são passagens aé-

reas, reservas de hotel e a expec-

tativa para o grande dia. Mas, às 

vezes, nem tudo sai como plane-

jado e o sonho vira um pesadelo: 

o voo atrasa, é cancelado ou há o-

verbooking - palavra do inglês u-

sada pelas empresas aéreas para 

explicar que houve mais vendas 

de passagens do que a quanti-

dade de assentos disponíveis na 

aeronave. 

     A condenação por overboo-

king segue uma jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e es-

tá entre as causas mais comuns 

de processos por danos morais. 

Além disso, clonagem de cartão 

de crédito ou obtenção de senha 

de forma fraudulenta, protesto in-

devido, recusa em cobrir trata-

mento médico hospitalar e ficar 

sem energia elétrica por tempo 

excessivo, também estão no ran-

king. 

     Estes são alguns exemplos de 

situações que podem gerar inde-

nização por dano moral ao consu-

midor - situação em que a Justiça 

julga necessário reparar financei-

ramente quem foi lesado de al-

guma forma em alguma relação 

de consumo ou em acidentes. 

     - O dano moral é tudo aquilo 

que venha a causar danos psico-

lógicos na vítima, causando 

transtornos, mágoa, humilhação 

ou vergonha, ou seja, qualquer ti-

po de sentimento que possa trazer 

abalo físico mental e material. É 

uma questão subjetiva e nem todo 

ato ilícito pode ocasionar dano 

moral, por isso deve ser julgado 

com cautela - destaca a advoga-

da especialista em direito do con-

sumidor Imaculada Gordiano. 

Estudante ganha ação contra 

companhia aérea 

     O sonho de conhecer os Esta-

dos Unidos se realizou para a es-

tudante Manuela Côrrea, de 21 

anos. Em 2014, após se formar, 

ela decidiu viajar, com mais 12 

amigos, para Nova York. A alegria 

não durou tanto. Na hora de voltar 

para o Brasil, a viagem terminou 

com transtornos. 

 

     A companhia aérea estrangeira 

teve longo atraso no voo que tra-

ria de volta o grupo, o que gerou 

muita dor de cabeça. Com neces-

sidade de retorno imediato, Ma-

nuela e os amigos embarcaram 

para Atlanta, onde fica a sede da 

empresa. O problema é que, 

quando chegaram lá, o voo para o 

Brasil tinha acabado de decolar, o 

que obrigou a estudante e os ami-

gos a dormirem no aeroporto. 

Sem conseguir realocação, eles 

tiveram ainda dificuldade para a-

char hotel na cidade e não conta-

ram com o apoio da companhia a- 

érea, transtonos que foram parar 

na Justiça no ano passado. 

     - Resolvi entrar com ação por-

que passei por muitos problemas, 

com meus amigos. Depois de 

passar uma noite no aeroporto, ao 

todo ficamos cinco dias espe-

rando para embarcar. Um absur-

do. Na Justiça consegui um acor-

do com a companhia baseado no 

princípio do dano moral. 
 

 
 

CONFIRA AS 20 CAUSAS 

MAIS COMUNS 

     1 Suspensão indevida de for-

necimento de energia elétrica ou 

água em virtude de cobranças an-

tigas 

     Casos em que o consumidor, 

havendo o comprovante de paga-

mento da fatura, teve sua energia 

suspensa, deve juntar no proces-

so a comprovação de pagamento 

e, constatada a cobrança indevi-

da, será ilegal o corte, pois esta-

mos diante de um serviço indis-

pensável ao cidadão. Dessa for-

ma, vistos os transtornos, cabe 

dano moral ao cliente. 

     2 Falta de notificação do deve-

dor na inscrição de seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito ou 

inscrição indevida 

     A inscrição do nome do con-

sumidor nos órgãos de proteção 

ao crédito deve ser prescindida de 

notificação, sob pena de nulida-

de, uma vez que deve ser per-

mitido ao mesmo o direito de qui-

tar seus débitos, caso o consu-

midor não tenha como provar que 

não recebeu a Notificação, esse 

ônus será da empresa que reali-

zou o protesto, cabendo assim, 

ação na Justiça e ressarcimento 

por danos morais, pelo constran-

gimento causado. 

     3 Exposição de conteúdo o-

fensivo sobre pessoas na internet 

ou qualquer meio de comunica-

ção 

     Nos casos de dano moral na 

internet, onde alguém realiza uma 

postagem de cunho difamatório, 

ainda que haja o direito consti-

tucional  de  liberdade  de expres- 

 

 

são, não é permitido ofender, in-

juriar ou difamar outra pessoa em 

rede social. Nesses casos, assim 

que tomar conhecimento do fato, 

deve a pessoa que se sentir ofen-

dida tirar uma captura da tela e le-

var ao cartório para realização de 

ata notarial para valer como prova 

em ação de dano moral. 

     4 Erro médico, quando for de-

monstrada a culpa do profissional 

     A comprovação do erro médi-

co quase sempre deve ser de-

monstrada através de prova peri-

cial a ser realizada nos processos. 

Nos casos em que confirmada a 

culpa do profissional esse deve 

ser responsabilizado pelo danos 

morais causados ao paciente. Em 

alguns casos, o hospital ou clínica 

pode ser responsabilizado. 

     5 Cobranças abusivas, sob a-

meaça, constrangedoras ou com 

publicidade negativa do devedor e 

protesto indevido 

     São os casos em que há o abu-

so do poder de cobrança, sendo 

muitas vezes o consumidor amea-

çado com gritos, ofensas pesso-

ais, entre outros meios ilícitos. O 

ideal nesse caso é o consumidor 

solicitar as gravações das empre-

sas, sempre anotando o número 

de protocolos de atendimento. 

Caso a empresa não forneça as 

gravações passa a ser seu ônus 

confirmar que não houve abuso. 
 

 
 

     6 Clonagem de cartão de cré-

dito ou obtenção de senha de for-

ma fraudulenta 

     Quando houver a clonagem do 

cartão de crédito é interessante 

que o consumidor realize a con-

testação da cobrança junto à ope-

radora de crédito, bem como noti-

ficar, de imediato, o uso indevido 

do cartão. Deve também guardar 

cópia das faturas para servir como 

prova na ação. 

     7 Retenção do salário de cor-

rentista para pagamento de débi-

tos com o banco 

     Os bancos não podem reter 

verbas de natureza salarial para 

pagamento de débitos antigos, em 

virtude da natureza alimentar do 

salário. Caso venha a ocorrer a re-

tenção deve o correntista guardar 

o extrato para valer como prova. 

     8 Descontos em contas bancá-

rias sem autorização do cliente 

     Os bancos devem ter autoriza-  

Danos morais: confira as 20 causas que mais geram indenizações no país 

De overbooking a erro médico, especialistas explicam como é possível conseguir indenização na Justiça 
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Atrasos de voos e malas extraviadas estão entre as causas mais 

comuns entre ações de danos morais  
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