
 
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! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Mensagem 

importante da 

Fenatest 

 

https://drive.google.com/open?id=1V3O

PDlTW3E7zUQPLkkeFQmwsfAIkrMKy 

     NORMINHA 

    Armando Henrique, Presidente 

da FENATEST grava  assunto de 

interesse de todos, agregando va-

lores para as organizações sindi-

cais e a categoria dos Técnicos de 

Segurança do Trabalho, comple-

mentando com as planilhas no 

site www.fenatest.org.br. N 

     NORMINHA 

     Com objetivo de discutir as 

particularidades inerentes às cal-

deiras e vasos de pressão, suas 

características e riscos ocupacio- 
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Norminha 
 

DESDE 18/AGOSTO/2009 

 

     NORMINHA 

     O Sindirochas vai realizar no 

dia 22 de março o Seminário “Re-

flexos das novas leis de minera-

ção no setor de rochas ornamen-

tais, cal e calcários”. O evento 

surgiu como resultado das medi-

das provisórias apresentadas pelo 

Governo Federal que visavam a 

revitalização da mineração, no fi-

nal do ano passado. 

     Destinado a mineradores, pro-

fissionais da categoria; professo-

res e estudantes de cursos volta-

dos para a mineração, o encontro 

acontecerá na Findes, em Vitória, 

e tem como objetivo tornar mais 

conhecidas as legislações recen-

tes sobre mineração, proporcio-

nar segurança e legalidade ao em-

preendedor minerário quando do 

uso e aplicação dessas leis e, 

também, esclarecer pontos que 

ainda suscitam dúvidas. 

     A programação conta com de-

bate sobre a criação da ANM – A-

gência Nacional de Mineração, 

órgão que substituiu o DNPM e 

sobre a nova legislação referente 

à cobrança da CFEM – Compen-

sação Financeira pela Exploração  

de Recursos Minerais. Para falar 

sobre esses assuntos foram con-

vidados, respectivamente, o Dire-

tor Geral da ANM – Agência Na-

cional de Mineração, Victor Hugo 

Froner Bicca; o consultor legis-

lativo da câmara dos deputados, 

na área de minas e energia com 

foco em petróleo, gás natural, bi-

ocombustíveis e recursos mine-

rais, Paulo Cesar Ribeiro Lima, e 

o chefe da divisão de procedi-

mentos arrecadatórios da ANM, 

Virgílio Cézar de Macedo Matos. 
 

 
 

     O seminário é uma realização 

do Sindirochas e conta com apoio 

da Abirochas, Sistema Findes, 

Sebrae, Cetemag, Centrorochas e 

Rochativa. As inscrições são gra-

tuitas e podem ser feitas através 

do site do Sindirochas: 

     http://bit.ly/2Fh9qRk N 

 

Cursos em Araçatuba de “PPRA com 

ênfase no PPP e eSocial”; e em Jaú 

“eSocial e os requisitos para SST” 

 

 
 

do Inácio, educador e represen-

tante da Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Indústria 

(CNTI); Alexandre Veloso, médi-

co do trabalho e diretor da Digital 

Health Sucesu Minas; e Celso A-

morim Salim, pesquisador da 

Fundacentro/MG. 

     No período da tarde, a “Gestão 

do FAP: Aspectos Práticos” será 

discutida pelo engenheiro de se-

gurança e gerente corporativo de 

SST na Brennand Cimentos em 

Sete Lagoas – MG, Eduardo Tei-

xeira; pelo médico do trabalho e 

coordenador do Serviço Médico 

da Brennand Cimentos, Joaquim 

Machado Neto; pelo consultor em 

gestão Frederico Furquim; e pelo 

médico e membro da Comissão 

de Especialistas de FAP & NTEP 

da Confederação Nacional das 

Indústrias – CNI, Airton Kwitko.N 

Seminário O Fator Acidentário de 

Prevenção (FAP) em Debate 

20/03/2018 Fundacentro/MG 

Rua Guajajaras, 40 – 13° andar 

NR-13 em serviços de saúde será 

discutida em São Paulo 

 
  
 

nais decorrentes, apontando me-

didas de prevenção e controle, 

será realizado evento em São 

Paulo no dia 22 de março de 

2018, das 8h30 às 12h30 no Au-

ditório da Fundacentro, Rua Ca-

pote Valente, 710 – Pinheiros. 

     O evento é voltado para pro-

fissionais de serviços de saúde 

públicos e privados que atuam na 

área de segurança e saúde do tra-

balho, manutenção, engenharia 

clínica e de manutenção, gerência 

de manutenção. 

     A palestra será proferida pelo 

Eng. Wladimir Paziale Entini e a 

roda de conversa terá a participa-

ção dos Engenheiros Marcílio 

Valter Fábio, Paulo Zappile e Wla-

dimir Paziale Entini. 

     Evento gratuito e com vagas li-

mitadas. 

     Informações: 

     (11) 3121-1333 ramal 409, 

com Mônica no IEPAS. 

     Para inscrição CLIQUE AQUI. 

 
N 

Ministério do 

Trabalho estuda 

projeto de 

economia 

solidária para 

municípios 

alagoanos 

     NORMINHA 

     O Ministério do Trabalho vai 

avaliar projetos de economia soli-

dária que atenderão agricultores 

familiares de quatro municípios 

alagoanos. As demandas foram a-

presentadas na tarde de segunda-

feira (12/02) durante reunião no 

gabinete do ministro interino do 

Trabalho, Helton Yomura, em 

Brasília. 

     “São municípios que têm ne-

cessidades na área de agricultura 

familiar para a compra de equipa-

mentos. O Ministério do Trabalho 

está aberto para ajudar em proje-

tos que vão proporcionar geração 

de emprego e renda na região”, 

disse Yomura. 

N 

 
 

     Em Jaú (SP) o Curso “eSocial 

e os requisitos para SST” será 

realizado nos dias 4 e 05 de Maio 

das 08 às 17h00 no Auditório do 

CIESP Jaú (SP), Rua Luiz Bran-

caglion, 20 – Vila Assis. 

     R$350,00 por pessoa. 

     Inscrições/Informações: 

     contato@norminha.net.br 

     (18) 99765-2705 WhatsApp 

     rodrigo_labela@hotmail.com 

     (14) 99781-7933 WhatsApp 
 

Vitória (ES) recebe 

pela primeira vez 

curso de HO 

     Em Vitória (ES) o curso de 

capacitação em “Higiene Ocupa-

cional com ênfase em Perícia/As-

sistência Técnica” será realizado 

nos dias 23, 24 e 25 de maio no 

auditório da Ebra, Rua Gelu Ver-

loet 500, Sala 3 Edifício Omni To-

wer – Jardim Camburi. 

     No dia 22 de maio Dr. Navarro 

e o Diretor de Norminha Maioli, 

estarão proferindo palestras gra-

tuitas na Fundacentro de Vitória 

(Mais informações na próxima e-

dição). N 
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Novas leis de mineração no 

setor de rochas será tema de 

seminário em Vitória 

Em Recife, 

especialista irão 

bater um papo 

sobre NR-35 e 

seu anexos 

Evento será no auditório da 

Fundacentro, em Recife (PE) 

     NORMINHA 

     A Segurança do trabalho em 

altura (NR-35 e seus anexos) será 

tema de um bate-papo com espe-

cialistas neste próximo dia 21 de 

março de 2018, das 14 às 17 ho-

ras, no Auditório da Fundacen-

tro/PE, que fica na Rua Djalma Fa-

rias, 126, Torreão, Recife/PE. 

     O evento irá reunir os especia-

listas Felipe Duarte (Engenheiro 

mecânico e de segurança do tra-

balho, diretor responsável pelos 

projetos de ancoragem e linha de 

vida da Ranger SMS - Recife); 

Odenis Mesquita (Alpinista In-

dustrial com certificação Interna-

cional - IRATA, especialista em 

treinamentos envolvendo traba-

lho/resgate em altura, diretor da 

Ranger SMS – Recife; e de Lucia-

no Santos (Técnico de segurança 

do trabalho, especialista em trei-

namentos envolvendo trabalho/ 

resgate em altura da Ranger SMS 

– Recife). 

     Informações/Inscrições: 

     (81) 3427-4775 / 3427-4566 

     Ou informar nome, função, 

empresa e telefone para: 

     eventos.crpe@fundacentro.gov.br 

      Entrada: 1 lata de leito em pó. 

N 

 

Fundacentro do 

Rio Grande do 

Sul participará 

do Seminário 

Regional 

Edificar o 

Trabalho 

 

Evento faz parte da Campanha 

Nacional de Prevenção dos 

Acidentes de Trabalho 

(Canpat) 

Por ACS/Débora Maria Santos 

     NORMINHA 

     O Sindicato das Indústrias da 

Construção Civil do Estado do Rio 

Grande do Sul, com apoio da Fun-

dacentro do Rio Grande do Sul e 

do Sindicato das Indústrias da 

Construção Civil no Estado do Rio 

Grande do Sul, promove no dia 22 

de março, o “Seminário Regional 

Edificar o Trabalho – Campanha 

Nacional de Prevenção dos Aci-

dentes de Trabalho (Canpat Cons-

trução 2017/2018)”. 

      O seminário também é pro-

movido pela Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção – (CBIC), 

pelo Serviço Social da Indústria 

(SESI-DN) e pelo Ministério do 

Trabalho. Será realizado no Teatro 

do Sindicato das Indústrias da 

Construção Civil no Estado do Rio 

Grande do Sul (Sinduscon-RS), 

localizado à rua Augusto Meyer, 

nº 146 – Porto Alegre – RS, das 

8h30 às 16h. 
 

 
 

     Além do apoio na organização 

do evento, a Fundacentro/RS es-

tará presente na solenidade de a-

bertura e nas discussões dos te-

mas. O seminário contará com 

dois painéis sobre “Campanha 

Nacional de Prevenção de Aciden-

tes na Indústria da Construção” e 

“Relações do Trabalho” que serão 

explanados por especialistas. No 

final de cada bloco, os participan-

tes poderão debater sobre os as-

suntos. 

     A inscrição é gratuita e pode 

ser realizada no SITE do Sindus-

con-RS. 

     Seminário Regional Edificar o 

Trabalho, Sinduscon-RS Av. Au-

gusto Meyer, 146 - Porto Alegre/ 

RS) 22/03/2018 8h30 às 16h.N 

 

     NORMINHA 

     Em Araçatuba (SP) o Curso 

“PPRA com ênfase no PPP e eSo-

cial” será realizado no dia 07 de a-

bril, das 8 às 17 horas no Auditó-

rio do SEST/SENAT de Araçatuba 

(SP), Rodovia Senador Teotônio 

Vilela, Km-09 (ao lado do Hospi-

tal Unimed). 

     R$300,00 por pessoa. 

     Inscrições/Informações: 

     contato@norminha.net.br 

     (18) 99765-2705 WhatsApp 
 

 

Belo Horizonte (MG) debate 

gestão adequada do FAP 

Organizado pela Fundacentro/MG o evento terá transmissão pela 

internet por meio do formato webinário 

Por ACS/ Cristiane Reimberg em 

12/03/2018 

     NORMINHA 

     A Fundacentro/MG realiza o 

Seminário O Fator Acidentário de 

Prevenção (FAP) em Debate no 

auditório da instituição em Belo 

Horizonte/MG, em 20 de março. O 

objetivo do evento é refletir sobre 

a aplicação do FAP nas empresas 

em busca de uma maior efetivi-

dade e alcance. Para tanto, serão 

discutidas as causas que impe-

dem a gestão adequada e serão 

propostas soluções. 

     A participação presencial é li-

mitada a 100 vagas, no entanto, é 

possível acompanhar as discus-

sões por meio de Webinário. Nes-

se formato, a inscrição deve ser 

efetuada pelo site Saber SST. Os 

inscritos terão acesso ao evento 

através de login pelo endereço do 

e-mail informado. 

     Pela manhã, a mesa “Proble-

matizando a realidade do FAP” a-

presentará a óptica previdenciária, 

do trabalhador e do empresário. 

Participarão do debate: Paulo Al-

meida, coordenador geral do Se-

guro de Acidentes de Trabalho da 

Secretaria de Previdência do Mi-

nistério da Fazenda; José Reginal- 

NORMINHAS 

MINISTÉRIO 
TRABALHO 

MINISTÉRIO 
PREVIDÊNCIA 

PORTAL 
NORMINHA 

FACEBOOK 
NORMINHA 

ARQUIVOS FUNDACENTRO 

INMETRO OIT BRASIL 

ANAMT ABHO 

CBO NRs 

CA EPI GOOGLE 
OBSERVATÓRIO SST 
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Segurança contra incêndio será discutida por 

especialista em sistema Firestop 

Palestra é gratuita e será realizada no auditório da Fundacentro do Espírito Santo 

Ecoeficiência: Senac Birigui coleta pilhas e 

baterias para destinação correta 
 

     NORMINHA 

     Com uma visão sustentável, 

prezando pela conservação do 

meio ambiente, o Senac São Pau-

lo adota várias ações internas em 

suas unidades por meio do Pro-

grama Ecoeficiência, criado em 

2002, que prevê medidas que oti-

mizem ou reduzam o uso de in-

sumos, como água, energia e ma-

teriais, diminuindo o impacto am-

biental. 

     A iniciativa de criação do Eco-

eficiência veio da preocupação 

com os prejuízos causados pela 

sociedade e pelas próprias em-

presas. Dentre as ações do pro-

grama, o Senac Birigui oferece o 

serviço de destinação de pilhas e 

baterias. A unidade disponibiliza 

coletor para descartar esse tipo de 

resíduo, que não deve ser jogado 

em lixo comum. 

     Na composição desses mate-

riais, há metais pesados como cá-

dmio, chumbo e mercúrio, que 

são perigosos à saúde humana e 

ambiental. A contaminação com 

metais pesados pode provocar 

câncer e mutações genéticas nos 

humanos. Já na natureza, pode 

prejudicar a agricultura e a hidro-

grafia, uma vez que a contami-

nação atinge o solo e os lençóis 

freáticos. 

     Quando descartadas correta-

mente, as pilhas e baterias podem 

ser recicladas e também recebem 

um tratamento que possibilita um 

descarte final adequado, não no-

civo ao meio ambiente. 

     O Programa Ecoeficiência ain-

da conta com outras ações como 

coleta seletiva de resíduos, coleta 

 

 

 

Ação faz parte do Programa Ecoeficiência, que tem o objetivo de 

minimizar a geração de resíduos e maximizar a reutilização e 

reciclagem de materiais 

     Senac Birigui 

     Endereço: Rua Bento da Cruz, 

284 – Centro. 

     Informações: 

     www.sp.senac.br/birigui. N 

 

temas, além dos cursos novos O-

perador de Telemarketing e Port-

eiro e Vigia. As qualificações ini-

ciam em abril, mas os interes-

sados já podem se inscrever no 

www.sp.senac.br/bolsasdeestudo 

     As bolsas de estudo são ofe-

recidas pelo Programa Senac de 

Gratuidade, por isso os candida-

tos devem ter renda familiar per 

capita de até dois salários míni-

mos federais e cumprir com os 

pré-requisitos específicos da 

qualificação desejada. As inscri-

ções devem ser feitas exclusiva-

mente pelo Portal Senac e encer-

ram-se até cinco dias úteis antes  

Saiba como identificar e 

denunciar o assédio no trabalho 

 

 

do-se o agente da sua condição se 

superior hierárquico ou ascen-

dência inerentes ao exercício, em-

prego, cargo ou função". Ou seja, 

consiste em constranger colegas 

por meio de investidas (cantadas 

e insinuações constantes), tanto 

por meio escrito ou oral, por meio 

de coação ou, ainda, em forma de 

chantagem, com o objetivo de ob-

ter vantagens ou favorecimento 

sexual. 

     Ainda segundo a advogada, 

como o crime de assédio sexual é 

crime de ação penal pública con-

dicionada à representação, cabe à 

vítima procurar o Ministério Pú-

blico para dar início à denúncia. 

Entretanto ela esclarece que, "se a 

vítima tiver menos de 18 anos, a 

ação passa a ser pública incondi-

cionada, ou seja, ela passa a cor-

rer independentemente da vonta-

de da vítima". 

     Órgãos como o Ministério do 

Trabalho e Emprego, a Superin-

tendências Regionais do Trabalho 

e Emprego, Ministério Público e 

Justiça do Trabalho podem e de-

vem ser acionados nos casos des-

critos acima. N Fonte: Bonde News 

 

Atendimento ao Cliente (SAC), 

podem se qualificar no curso O-

perador de Telemarketing. As au-

las são direcionadas para jovens a 

partir de 16 anos e que estejam, 

no mínimo, cursando o ensino 

fundamental II. 

     “Todas as formações do Senac 

ampliam as possibilidades de in-

serção no universo do trabalho. 

Sempre avaliamos o cenário cor-

porativo para integrar novos cur-

sos à programação, afinal, temos 

total atenção com a comunidade e 

queremos que todos evoluam 

profissionalmente”, diz Luis Anto-

nio de Lima, gerente da unidade.N 

da data de início do curso, ou 

quando as turmas atingirem a re-

lação de três candidatos por vaga, 

o que ocorrer primeiro. 

     Para ver a programação com-

pleta de cursos da unidade Bebe-

douro e efetuar sua inscrição, a-

cesse: 

     www.sp.senac.br/bebedouro. 

     Novas turmas 

     As novidades do portfólio do 

Senac Bebedouro acompanham 

as demandas do mercado local e 

regional. Agora, interessados em 

atuar com atendimentos telefôni-

cos ativos e receptivos, como 

vendas de produtos e Serviço de  

e destinação de lâmpadas fluo-

rescentes, uso de papel branco 

certificado pelo Conselho Brasi-

leiro de Manejo Florestal (FSC) e 

eliminação da utilização de copos 

descartáveis. 
 

 
 

     “Ações como essas reforçam a 

política ambiental e o compro-

misso social do Senac”, explica 

Julia Graziele da Silva Oliveira, 

representante do Programa Eco-

eficiência das unidades do Senac 

Birigui e Araçatuba. 

 

Por ACS/Débora Maria Santos 

     NORMINHA 

     Com o objetivo de apresentar 

conceitos, normas e legislações, 

responsabilidades dos técnicos 

de segurança do trabalho, a Fun-

dacentro do Espírito Santo, no dia 

22 de março, das 14h30 às 17h, 

promove palestra sobre “Segu-

rança Contra Incêndio – Soluções 

em Selos – Corta Fogo em Edi-

fícios e Industriais”. 

     Também serão apresentados 

conceitos, normas e legislações, 

responsabilidades dos técnicos 

de segurança do trabalho, Lei 

Kiss nº 13.425/2017, testes e a-

provações e qual é a melhor so-

lução para cada aplicação, o que 

considerar na escolha dos produ-

tos, vistoria e fiscalização, manu-

tenção e casos de incêndio sem 

compartimentação. 

     A Fundacentro/ES oferece a 

palestra aos estudantes, técnicos 

e profissionais de segurança do 

trabalho, bombeiros militares e 

engenheiros. 

     Para abordar o tema, a institui-

ção convidou a especialista em 

sistema de Firestop do Departa-

mento de Engenharia, Camila 

Guello. Camila também é gradua-

da em arquitetura e urbanismo e 

tem pós-graduação em adminis-

tração e marketing. 

     O pesquisador e engenheiro 

da Fundacentro do Espírito Santo, 

Antônio Carlos Garcia Júnior, é o 

coordenador do evento. 

     A inscrição pode ser feita pelo 

site da instituição. Informações 

podem ser obtidas com Raquel ou 

Aline, pelo telefone: (27) 3315. 

0040, ramal 220 e 238. 

     Informações e inscrição  

N 

Palestra em Vitória (ES) 

Segurança 

Contra Incêndio 

– Soluções em 

Selos Corta-Fogo 

em Edifícios e 

Indústrias 

     NORMINHA 

     O objetivo é apresentar con-

ceitos, normas e legislações, res-

ponsabilidades dos técnicos de 

segurança do trabalho, Lei Kiss, 

testes e aprovações, a melhor so-

lução para cada aplicação, o que 

considerar na escolha dos produ-

tos, vistoria e fiscalização, manu-

tenção, casos de incêndio sem 

compartimentação. 
 

 
 

     A palestra será apresentada no 

dia 22 de março de 2018, das 

14h30 às 17 horas no Auditório 

da Fundacentro/ES, Rua Cândido 

Ramos, nº 30, Ed. Chamonix Jd. 

da Penha -Vitória- ES. 

     Sob a coordenação de Antônio 

Carlos Garcia Júnior - Fundacen-

tro – ES, a palestra será proferida 

por Camila Guello - Especialista 

em Sistemas de Firestop do de-

partamento de engenharia da Hilti 

do Brasil; Graduada em Arquite-

tura e Urbanismo; Pós-graduação 

em Administração e Marketing. 

     O evento é voltado para Estu-

dantes, Técnicos e Profissionais 

de Segurança do Trabalho, Bom-

beiros Militares e Engenheiros. 

 

     Com 90 vagas disponíveis, as 

inscrições devem ser feitas 

CLICANDO AQUI. 

     Mais informações: 

     (27) 3315-0040 

     Raquel Ramal 220 

     Aline Ramal 238 N 

     NORMINHA 

     O assédio no trabalho é algo 

mais comum do que se imagina. 

Dividido em moral e sexual, o as-

sédio é caracterizado pela exposi-

ção dos trabalhadores a situações 

humilhantes, desconfortáveis e 

repetitivas que ocorrem durante a 

jornada de trabalho, decorridas de 

relações hierárquicas autoritárias 

e dirigidas a um ou mais subor-

dinados. Além disso, também po-

de ocorrer o chamado assédio en-

tre colegas e, excepcionalmente, 

partindo do subordinado ao chefe.  

     Segundo a advogada Tássia 

Scudeller, no assédio moral "os 

trabalhadores são expostos a situ-

ações vexatórias e constrangedo-

ras. Pode ser desde um insulto di-

recionado ao trabalhador, até à re-

vista vexatória ou a restrição do 

uso de sanitários, por exemplo. A 

violência moral causa danos emo-

cionais, interferindo na saúde e na 

qualidade de vida do trabalhador". 

     O artigo 216 - A do código pe-

nal tipifica o assédio sexual como 

o ato de "constranger alguém com 

o intuito de obter vantagem ou fa-

vorecimento sexual, prevalecen- 

 

     NORMINHA 

     Para proporcionar novos co-

nhecimentos e, assim, auxiliar a 

estabilidade da carreira profissio-

nal, o Senac Bebedouro (SP) 

mantém um amplo portfólio de 

cursos em diversas áreas do mer-

cado. Neste mês, a unidade está 

com inscrições abertas para 200 

vagas gratuitas, que abrangem 

sete formações, sendo duas iné-

ditas. 

     As oportunidades são para O-

perador de Supermercados, Auxi-

liar Administrativo, Auxiliar de 

Escritório, Auxiliar de Recursos 

Humanos e Programador de Sis- 

Senac Bebedouro oferta 200 vagas gratuitas 
Programação com bolsas de estudo inclui dois cursos inéditos; inscrições já estão abertas 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
http://www.sp.senac.br/birigui
http://www.sp.senac.br/bolsasdeestudo
http://www.sp.senac.br/bebedouro
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/detalhe-do-evento/2018/3/palestra-seguranca-contra-incendio-%E2%80%93-solucoes-em-selos-corta-fogo-em-edificios-e-industrias
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/inscricao-no-evento/761
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Vencemos a Reforma da 

Previdência! E agora, quais as 

tarefas do movimento sindical? 

 

Entre outros pontos, o projeto pune a divulgação de cenas de estupro; 

aumenta a pena para estupro coletivo; e tipifica o crime de 

importunação sexual, que pode ser aplicado a atos cometidos em 

transporte público 

 

 

 

     NORMINHA 

     Assegurada pela Constituição 

da República Federativa do Brasil 

como um direito de todos, a saú-

de, em especial a qualidade do a-

tendimento oferecido pelos esta-

belecimentos de saúde, é tema re-

corrente de discussões. Muito 

porque o mesmo texto coloca co-

mo responsabilidade do Estado 

garantir que esse direito seja, de 

fato, usufruído. No entanto, pouco 

ainda se discute sobre a saúde 

dos profissionais que atuam nos 

hospitais, dedicando seus esfor-

ços para o conforto e bem-estar 

da população. 

     Realizando suas atividades em 

demanda encontrada. Soma-se a 

isto a carga mental, que sujeita os 

profissionais a terem que lidar 

com o `peso’ do sofrimento e da 

morte. 

     Nessa reportagem sobre ergo-

nomia hospitalar apontamos 

quais são as principais dificulda-

des encontradas nesses ambien-

tes laborais e como o desenvol-

vimento de uma visão voltada à 

Saúde e Segurança do Trabalho 

pode mudar essa situação. Algu-

mas instituições que já começa-

ram a trilhar o caminho da preven-

ção deram o seu depoimento à 

Proteção. 

N 
 

 

Na Bahia, 19 

alunos com 

deficiência 

intelectual 

concluem curso 

profissionalizante 

     NORMINHA 

     Dezenove alunos que partici-

param do curso de Auxiliar de 

Serviços Gerais colaram grau na 

última quinta (1º). A qualificação 

integra programa de aprendiza-

gem desenvolvido pela Associa-

ção de Pais e Amigos dos Excep-

cionais (Apae), em parceria com o 

Serviço Social do Comércio (Ses 

c), com o apoio da Superinten-

dência Regional do Trabalho da 

Bahia (SRT-BA). A cerimônia de 

formatura foi realizada na sede da 

Apae. 

     A auditora-fiscal Lorena Muel-

ler, coordenadora da fiscalização 

para inclusão de pessoas com de-

ficiência e reabilitados no merca-

do de trabalho da SRT-BA, esteve 

presente na cerimônia e elogiou a 

atuação da entidade como forma-

dora de aprendizes e os emprenho 

dos jovens formandos. Também 

ressaltou a necessidade de am-

pliar a quantidade de turmas de 

aprendizes que incluem pessoas 

com deficiência. 

     “Especificamente no caso da 

deficiência intelectual, essa for-

mação anterior é ainda mais inte-

ressante, com resultados mais 

duradouros, como a efetivação da 

pessoa na empresa por meio de 

contrato de trabalho regular, por 

tempo indeterminado”, explicou 

Lorena. N 

 

 

Shutterstock 

     Fonte: Redação Revista Prote-

ção/Raira Cardoso. 

     Confira a reportagem completa 

na edição de março da Revista 

Proteção. 

 Por Sergio Luiz Leite, Serginho* 

     NORMINHA 

     A reforma trabalhista começa a 

mostrar sua verdadeira face de di-

versas formas, seja pela profunda 

precarização dos novos postos de 

trabalho ou pelas decisões judi-

ciais que retalham as devidas pre-

tensões trabalhistas. No entanto, 

prevalece a resistência sindical 

que remete manutenção e amplia-

ção dos direitos trabalhistas ao 

processo de negociação coletiva. 

Neste contexto, insisto que o mo-

vimento sindical precisa intensifi-

car a cultura negocial, já que a re-

forma trabalhista abriu espaço pa-

ra uma vasta margem de atuação 

sob esta perspectiva. 

     Ainda assim, quais as priori-

dades que se colocam ao movi-

mento sindical após nossa vitória 

sobre a ofensiva do capital pela 

destruição da previdência? São 

muitos os desafios impostos pela 

conjuntura política e econômica 

brasileira. Além dos aconteci-

mentos já esperados para 2018 

como a copa do mundo e as elei-

ções, fomos surpreendidos pela 

discutível intervenção militar no 

Rio de Janeiro que têm ocupado 

as manchetes dos jornais neste 

início de ano. Ou seja, as sur-

presas e as necessidades de re-

invenção serão contínuas. 

     Além do papel fundamental 

que deve ser ocupado no futuro 

processo eleitoral, o movimento 

sindical deve se preocupar de i-

mediato em fortalecer o conjunto 

das estruturas sindicais, aproxi-

mando-se de sua base de repre-

sentação - como historicamente 

fazemos e defendemos – e enfren-

tando a crise financeira das enti-

dades sindicais através das cam-

panhas de adesão coletiva às con-

tribuições sindicais. Desta forma 

poderemos preservar a estrutura 

sindical vertical e a representação 

efetiva em todo o território nacio-

nal. 

     A matéria do Estado de S. Pau-

lo veiculada em 28/02/2018 e in-

titulada “Sindicatos contra o tra-

balhador” reitera o senso comum 

de que os sindicatos existem para 

defender seus próprios interesses 

e não as necessidades dos traba-

lhadores representados. Pois 

bem, convido todos os trabalha-

dores a compararem os reajustes 

salariais e os benefícios (piso, 

PLR, hora extra, adicional noturno 

etc.) negociados pelo seu sindi-

cato em acordo ou convenção co-

letiva (ACT/CCT) com o mínimo 

de referência que é assegurado 

pela CLT. O abismo é notório! 

     Precisamos mostrar aos traba-

lhadores representados que tais 

ganhos somente são possíveis 

pela negociação encabeçada pe-

los sindicatos e não são benesses 

concedidas de bom grado pelos 

empresários. Os trabalhadores 

precisam de sindicatos fortes, 

pois  sem estes  eles  estarão so- 

 

 

zinhos a mercê do poder e das im-

posições dos patrões. O sistema 

de custeio sindical necessaria-

mente precisa ser coletivo visto 

que a representação sindical é co-

letiva. Precisamos potencializar 

as campanhas salariais, preser-

vando e ampliando direitos e nos 

afastando das armadilhas do indi-

vidualismo. 

     No âmbito das Centrais Sindi-

cais precisaremos pautar e forta-

lecer as lutas pela correção da ta-

bela do Imposto de Renda, pelo 

índice de correção do FGTS, pelo 

confronto à rotatividade da mão 

de obra, pela tipificação e enfren-

tamento das práticas antissindi-

cais, pelo combate à “fábrica de 

sindicatos” – dinamizando maio-

res e melhores estruturas – e, fi-

nalmente, por um programa uni-

tário e consistente de retomada do 

emprego, da renda e do desenvol-

vimento produtivo, em oposição 

ao rentismo que assolou o Brasil 

nas últimas décadas. Precisamos 

intensificar nossa pauta de reivin-

dicações propositivas em prol 

dos trabalhadores com interlocu-

ção e projeção das Centrais Sin-

dicais, estruturada na mobilização 

das bases, na ampliação da cul-

tura negocial e no “novo modelo 

sindical” imposto pela realidade. 
 

 
 

     Do mesmo modo que precisa-

mos nadar contra a corrente da 

desinformação mostrando aos 

trabalhadores a importância das 

entidades sindicais, teremos de 

alertar os próprios sindicatos so-

bre a importância das estruturas 

sindicais (Federações, Confede-

rações e Centrais), sob a pena de 

uma paralisia sindical, onde cada 

um ficará refém à sua medida, 

cuidando unicamente do seu 

“quadrado” de representação sin-

dical em detrimento da classe tra-

balhadora. 

 
 

*Sergio Luiz Leite, Serginho, é 

presidente da Federação dos 

Trabalhadores nas Indústrias 

Químicas e Farmacêuticas 

(FEQUIMFAR) e 1º secretário da 

Força Sindical 

 

N 
Imprensa da FEQUIMFAR 

     NORMINHA 

     O Plenário da Câmara dos De-

putados aprovou no último dia 07 

de março, o Projeto de Lei 5452/ 

16, do Senado, que tipifica o cri-

me de divulgação de cenas de es-

tupro e aumenta a pena para es-

tupro coletivo. A matéria, aprova-

da na forma de um substitutivo da 

deputada Laura Carneiro (sem 

partido-RJ), retornará ao Senado 

devido às mudanças. 

     Segundo o texto, poderá ser a-

penado com reclusão de 1 a 5 a-

nos, se o fato não constituir crime 

mais grave, aquele que oferecer, 

vender ou divulgar, por qualquer 

meio, fotografia, vídeo ou outro ti-

po de registro audiovisual que 

contenha cena de estupro ou de 

estupro de vulnerável. 

     Incorre no mesmo crime quem 

divulgar vídeo com apologia ou 

que induza a prática de estupro 

ou, sem o consentimento da víti-

ma, com cena de sexo, nudez ou 

pornografia. 

     A relatora propõe ainda au-

mento de pena em algumas situ-

ações. Se o crime for praticado 

por agente que mantém ou tenha 

mantido relação íntima de afeto 

com a vítima ou se praticado com 

o fim de vingança ou humilhação, 

o aumento será de 1/3 a 2/3. 

     De acordo com o texto, não há 

crime quando o agente realiza a 

divulgação em publicação de na-

tureza jornalística, científica, cul-

tural ou acadêmica com a adoção 

de recurso que impossibilite a 

identificação da vítima. 

     Se a vítima for maior de 18 a-

nos, a divulgação dependerá de 

sua prévia autorização. No caso 

dos menores de idade, o Estatuto 

 

da Criança e do Adolescente (E 

CA) proíbe esse tipo de divul-

gação. 

     Todas as mudanças são no 

Código Penal (Decreto-Lei 2. 

848/40). 

     Estupro coletivo 

     O substitutivo muda ainda os 

agravantes (aumento de pena) 

nos crimes contra a liberdade se-

xual e contra vulneráveis. 

     No caso do estupro coletivo, 

por exemplo, ele passa a ser pu-

nido com 1/3 a 2/3 a mais da 

pena. Atualmente é de 1/4. 

     Igual aumento é estipulado 

para estupro “corretivo”, caracte-

rizado como aquele feito para 

controlar o comportamento social 

ou sexual da vítima. 

     A pena será aumentada de 1/3 

se o crime for cometido em local 

público, aberto ao público ou 

com grande aglomeração de pes-

soas ou em meio de transporte 

público, durante a noite em lugar 

ermo, com o emprego de arma, 

ou por qualquer meio que difi-

culte a possibilidade de defesa da 

vítima. 

     Todos os crimes contra a li-

berdade sexual e crimes sexuais 

contra vulneráveis terão a ação 

movida pelo Ministério Público 

(ação penal pública incondicio-

nada) mesmo se a vítima for ma-

ior de 18 anos. Esse tipo de ação 

não depende do desejo da vítima 

de entrar com o processo contra 

o agressor. 

     Em relação a todos os crimes 

listados contra a dignidade se-

xual, Laura Carneiro aumenta a 

pena de metade do estipulado pe-

lo juiz para metade a 2/3 se do 

crime resultar gravidez. 

     Quando o agente transmite à 

vítima doença sexualmente trans-

missível sabendo ser portador ou 

mesmo se deveria sabê-lo, o a-

gravante passa de 1/6 à metade 

para um 1/3 a 2/3. 

     Igual aumento de pena valerá 

se a vítima for idosa ou pessoa 

com deficiência. 
 

 
 

     Importunação sexual 

     Ao revogar o artigo da Lei das 

Contravenções Penais (Decreto-

Lei 3.688/41) sobre importunar 

alguém, em lugar público, de mo-

do ofensivo ao pudor, cuja pena é 

apenas pecuniária, a relatora tipi-

fica o crime de importunação se-

xual, que pode ser aplicado aos 

casos de abusos cometidos em 

transporte público. 

     Esse crime é caracterizado co-

mo a prática, na presença de al-

guém e sem sua anuência, de ato 

libidinoso com o objetivo de sa-

tisfazer lascívia própria ou de ou-

tro. A pena é de reclusão de 1 a 5 

anos se o ato não constitui crime 

mais grave. 

     Indução e apologia 

     É criado ainda o crime de in-

duzir ou instigar alguém a praticar 

crime contra a dignidade sexual, 

com pena de detenção de 1 a 3 

anos. Sujeita-se à mesma pena a-

quele que, publicamente, incita ou 

faz apologia de crime contra a 

dignidade sexual ou de seu autor. 

     Quanto a esse novo tipo penal, 

a deputada Laura Carneiro expli-

cou que a intenção é coibir, por 

exemplo, sites que ensinam como 

estuprar e indicam melhores lo-

cais para encontrar as vítimas. 

“São várias iniciativas que deve-

mos punir”, afirmou. 

N 

Agência Câmara Notícias 

um ambiente laboral extrema-

mente complexo, esses colabora-

dores são expostos diariamente a 

fatores biológicos, físicos, quími-

cos, psicossociais e ergonômi-

cos, sendo este último responsá-

vel por muitos afastamentos no 

setor, principalmente em meio à 

equipe de enfermagem, devido à 

movimentação de pacientes. A-

lém dos riscos biomecânicos, co-

muns também em outras áreas do 

hospital como higienização e nu-

trição, os colaboradores ainda 

passam por problemas de cunho 

organizacional, como as longas 

jornadas de trabalho e a pequena 

equipe disponível frente à grande  

Câmara aprova penas maiores para estupro e tipifica 

crime de importunação sexual 

Ergonomia hospitalar: rotina pesada 

http://www.norminha.net.br/
http://www.topsegconsultoria.com.br/
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/554266-CAMARA-APROVA-PENAS-MAIORES-PARA-ESTUPRO-E-TIPIFICA-CRIME-DE-IMPORTUNACAO-SEXUAL.html


 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Página 04/10 - Norminha - DESDE 18/08/2009 - ANO 10 - Nº 458 - 15/03/2018 

Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 458 - 15/03/2018 - Fim da Página 04/10 

     NORMINHA 

     Com a entrada em vigor da Lei 

13.467/2017 (Reforma Trabalhis-

ta) em novembro passado, surgiu 

a possibilidade de as partes (em-

pregado e empregador) formaliza-

rem acordo extrajudicial para o 

pagamento de verbas trabalhistas 

com posterior homologação pelo 

Juiz do Trabalho. 

     Tal é feito como base nos arti-

gos 855-B e 855-E da CLT, os 

quais permitem que as partes fa-

çam acordo fora do Juízo e, pos-

teriormente, o apresente através 

de petição assinada por advoga-

dos de ambas as partes, para ho-

mologação em uma das varas do 

trabalho. 

     Tal procedimento traz maior 

segurança jurídica para as partes, 

já que, como se sabe, não é raro 

o empregador ser surpreendido 

com uma ação trabalhista após 

pagar todo o acertado com o em-

pregado na rescisão contratual. 

     Por outro lado, havendo a ho-

mologação do acordo extrajudi-

cial, a quitação é global e não há 

mais possibilidade de entrar com  

ação trabalhista posterior. 

     E, foi justamente pensando em 

casos como este que a Reforma 

Trabalhista trouxe esta nova dinâ-

mica e, portanto, a possibilidade 

de legalização dos acordos reali-

zados entre patrão e ex-empre-

gado fora do âmbito judicial. 

     Contudo, deve se ter em mente 

que os valores acertados deverão 

guardar proporção com a relação 

jurídica havida entre as partes, 

bem assim com as verbas efeti-

vamente devidas, a fim de se evi-

tar eventual decretação de ilega-

lidade pelo Juízo e conseqüente 

não homologação da transação. 

     Uma vez atendidos tais requi-

sitos e estando as partes de co-

mum acordo, o trâmite será: 

     (I) habilitação dos advogados 

das partes no sistema PJE; 

     (II) protocolo de petição inicial 

Professoras lideram o ranking das ocupações femininas 

 

Validação de acordo entre patrão e ex-empregado 

pela Justiça do Trabalho 

contendo os termos do acordo, o 

que inclui forma de pagamento, 

multa em caso de inadimple-

mento, recolhimentos previdenci-

ários e fiscais se for o caso, res-

ponsabilidade pelo recolhimento 

das custas de 2% sobre o valor do 

acordo etc; 

     (III) designação de audiência 

para homologação da avença a 

depender da complexidade do ca-

so, conforme entendimento do 

Cejusc ou do Juiz. 

     Nos casos que se faça neces-

sária a liberação de FGTS e Segu-

ro Desemprego tal deverá ser pro-

videnciado pelo próprio emprega-

dor, vez que os Juízes do Traba-

lho não o farão por meio da ex-

pedição de alvarás nesses acor-

dos. N 

Costa Vicentin 

Advogados Trabalhistas 

 

 

companhia. Ambas contribuem 

com o sucesso das organizações, 

mas também podem comprome-

ter o orçamento quando realiza-

das sem planejamento. Por isso é 

tão necessário recrutar profissio-

nais qualificados, bem como in-

vestir na atualização de conteúdo 

dos que já atuam na área”, co-

menta Wellington Argolo, gerente 

do Senac Jaboticabal. 

     Na instituição, o curso Gestão 

da Distribuição começa em 17 de 

março e ensina conceitos básicos 

da atividade, para capacitar o alu-

no a compreender a importância 

da logística e do transporte em 

uma empresa. O participante ain-

da aprende como a distribuição é 

fundamental para os negócios e 

atua diretamente na geração dos 

custos operacionais e na disponi-

bilidade dos produtos para con-

sumo. 

     Já a formação Auxiliar de Ope-

rações em Logística capacita o a-

luno a utilizar recursos empresa-

riais na execução e no controle  
 

 

 

     NORMINHA 

     A Terceira Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho manteve 

decisão que reconheceu a exis-

tência de vínculo de emprego de 

uma faxineira com a Lucas Col-

chões Ltda. representante da Or-

tobom Colchões em Criciúma. 

Ela prestava serviços duas vezes 

por semana, mas a relação durou 

mais de dois anos e não houve 

prova de autonomia, configuran-

do os requisitos de pessoalidade, 

subordinação e onerosidade que 

caracterizam o vínculo de empre-

go, nos termos do artigo 3º da 

CLT. 

     Algumas pessoas ficaram pre-

ocupadas, pois sempre houve um 

entendimento - que é jurispru-

dencial - que a diarista não teria 

vínculo de emprego. Vamos pon-

derar alguns pontos. 

     Todo trabalhador que tenha 

subordinação (um chefe), habitu-

alidade (mantém uma rotina de 

dias de trabalho, com horários 

específicos), pessoalidade (só ela 

pode ir trabalhar, não podendo 

enviar outro em seu lugar), sendo 

ela pessoa física (ou seja, não é 

uma empresa) com intenção de 

ganho (onerosidade), natural-

mente há o vínculo de emprego. 

     E por que a diarista não tem 

anotação em CTPS? 

     Primeiro há um entendimento 

popular de  que trabalhar um ou 

 

 

Senac Jaboticabal abre novas turmas de gestão 

e negócios 

das operações, a fim de aprimorar 

o fluxo de materiais e produtos, o-

bjetivando a redução de custos, o 

aumento do potencial de capital 

de giro e a maximização dos retor- 

nos financeiros sobre os investi-

mentos. Durante as aulas, os par-

ticipantes passarão por dinâmicas 

reais, com discussões de casos, 

exposições dialogadas, apresen-

tações de vídeos, pesquisas, jo-

gos, palestras e simulações de di-

versos procedimentos que aliam 

teoria e prática. 

     Independentemente de mo-

mentos de crise, o Brasil tem pa-

pel de destaque no comércio in-

ternacional e recebe investimen-

tos dos mais variados países e se-

gmentos da economia. Dessa for-

ma, o curso Operações da Logís-

tica Internacional habilita o profis-

sional a operacionalizar os proce-

dimentos para entrada e saída de 

bens no mercado brasileiro, con-

siderando os elementos cambiais 

e tributários, além dos tipos de 

contratos de compra e venda, com 

base nos aspectos administrati-

vos, financeiros, comerciais e le-

gais de responsabilidade do com-

prador e também do vendedor. 

    Todos os cursos já estão com 

inscrições abertas. Mais informa-

ções www.sp.senac.br/jaboticabal. 

Os interessados podem aproveitar 

a campanha do Senac São Paulo 

que garante 30% de desconto em 

todos os cursos livres e técnicos 

presenciais. N 

fazer a faxina na sua casa ou ela 

simplesmente não vai, sem qual-

quer punição, ou até pede para 

uma colega fazer. Outra coisa. A 

diarista faz a faxina e vai embora, 

sem horários taxativos (é claro 

que existe uma previsão de horá-

rios, por uma questão de organi-

zação, mas nada sistemático). 

Mais uma situação que diferencia 

a diarista da empregada domés-

tica é quando ela, diarista, encon-

tra uma oportunidade de trabalho 

melhor, comunicando imediata-

mente ao contratante que não irá 

mais, sem precisar lhe pré-avisar 

e todas as burocracias que envol-

vem um empregado. 

     Por isso, a diarista não tem os 

mesmos direitos trabalhistas de 

um empregado doméstico, porque 

goza de maior autonomia. Outro 

exemplo, para finalizar. Quem dá o 

preço da faxina? A diarista, en-

quanto o empregado doméstico o 

valor é estipulado pelo emprega-

dor, em quantia mensal. 

     Além disso tudo, o caso que foi 

divulgado na internet e rede so-

ciais não tem relação com a rela-

ção doméstica, pois, como visto, 

é uma empresa que contratava os 

serviços de uma prestadora de 

serviços de limpeza.N Adriano Ialongo 

dois dias por semana não geraria 

vínculo de emprego. Isso não é 

verdade. Habitualidade é a pessoa 

que tem que estar presente naque-

le dia e horário rotineiramente, ain 
da que signifique um dia por se-

mana. Por exemplo, Maria todos 

os dias dá aula como professora 

em uma escola de inglês as se-

gundas-feiras, das 08h às 17h, 

com uma hora de intervalo. Maria 

terá sim direito à anotação em 

CTPS, se ela também cumprir os 

outros quatros requisitos que co-

mentamos acima. 

     Mas, no fim das contas, qual a 

diferença da Maria professora pa-

ra uma diarista? 

     Nenhuma. Adotou-se um en- 
tendimento jurisprudencial para 

pacificar algumas relações. Como 

antes os direitos das empregadas 

domésticas eram mais limitados 

aos, por exemplo, de um trabalha-

dor comum, via-se uma possibili- 
dade de criar uma regra, como, se 

dois dias de trabalho de uma dia-

rista não geraria vínculo de em-

prego enquanto três dias sim. Não 

faz muito sentido. 

     O que torna a diarista uma pes-

soa com autonomia, que a empre-

gada doméstica, por exemplo, não 

tem?! A diarista quando não pode 

 

 

 

     NORMINHA 

     A maioria das mulheres está 

concentrada em ocupações rela-

cionadas a serviços administrati-

vos, de educação e saúde. Segun-

do dados mais recentes da Rela-

ção Anual de Informações Sociais 

(Rais), em 2016, as principais 

profissões desempenhadas por 

elas eram a de auxiliar de escri-

tório, assistente administrativo, 

vendedora do comércio varejista e 

faxineira. No entanto, apesar de 

não aparecerem entre as cinco 

principais ocupações femininas, 

as professoras lideram o ranking 

das profissões ocupadas por mu-

lheres. Isso ocorre porque, na 

Classificação Brasileira de Ocu-

pações (CBO), a atividade de pro-

fessor se divide em 76 especiali-

dades e, quando agrupadas, tota-

lizam 3,1 milhões de profissio-

nais registrados na Rais em 2016, 

sendo que as mulheres são 

responsáveis por 2,3 milhões de 

vínculos. 

     A analista de Políticas Sociais 

do Observatório Nacional do Mer-

cado de Trabalho do Ministério 

do Trabalho, Mariana Eugênio, 

explica que a participação femi-

nina no mercado de trabalho for-

mal está centralizada em setores 

muito específicos como o da edu-

cação. "Esses dados demonstram 

que ainda persistem no mercado 

de trabalho brasileiro condicio-

namentos estruturais que asso-

ciam as mulheres a ocupações 

vinculadas à atenção e ao cuida-

do, inibindo sua atuação nos di-

versos setores da economia. Ob- 

serva-se, contudo, que esse ce-

nário está em transformação e que 

as mulheres estão cada vez mais 

presentes em setores como o da 

Construção Civil e a Indústria." 

     As professoras ultrapassam o 

número de auxiliares de escritório 

(1.294.071) e assistentes admi-

nistrativos (1.291.933). Entre as 

vendedoras do comércio varejis-

ta, as mulheres ocupam 1,1 mi-

lhão dos mais de 2 milhões de 

trabalhadores registrados nessa 

ocupação. Elas representam 73, 

20 % do 1,3 milhão de postos de 

trabalho ocupados por faxineiros. 

     Setores - O setor econômico 

em que as mulheres são maioria é 

o da Administração Pública. Dos 

8,8 milhões de postos de tra-

balho, 59% são de mulheres. Elas 

ocupam quase a metade do setor 

de Serviços (48,8%), e se desta-

cam no subsetor relacionado à á-

rea da saúde (médicos, odonto-

lógicos e veterinários), sendo 1,5 

milhão de mulheres e apenas 467 

mil homens. 

     Regiões - De acordo com a 

Rais 2016, a maioria das pro- 

 

 

 

 

fessoras estavam concentradas na 

região Norte, com 1,7 milhão de 

vínculos ativos no ano, seguida 

da região Sudeste, com 992.942, 

e Nordeste (577.460). Os estados 

com maior número de professo-

ras são São Paulo, com 555,1 mil 

postos de trabalho ocupados por 

mulheres, Rio de Janeiro (229,2 

mil) e Minas Gerais (168,9 mil).  

     As cinco principais ocupações 

femininas são comuns em 22 es-

tados brasileiros. Apenas cinco u-

nidades da federação divergem 

das demais. Em Rondônia, a prin-

cipal profissão desempenhada 

por mulheres é de operadora de 

máquinas e ferramentas conven-

cionais. No Piauí, a quinta princi-

pal ocupação é de operadora de 

telemarketing ativos e receptivos. 

Em Pernambuco, é o agente 

comunitário de saúde, no Espírito 

Santo, técnico em enfermagem, e 

em Santa Catarina, alimentador 

de linha de produção. 

N 

Ministério do Trabalho 

Assessoria de Imprensa 

Simone Sampaio 

     NORMINHA 

     De acordo com o Instituto de 

Logística e Supply Chain (Ilos), 

os custos logísticos no Brasil e-

quivalem a mais de 10% do Pro-

duto Interno Bruto (PIB), com for-

te influência da atividade de 

transporte e distribuição. Esses 

gastos representam cerca de 10% 

do faturamento das empresas 

brasileiras e são impactados pela 

metodologia de gestão das orga-

nizações. O Senac Jaboticabal a-

credita que formar profissionais 

capacitados no setor permite o 

crescimento dos lucros das em-

presas e, assim, o fortalecimento 

econômico nacional. 
 

 
 

     Por isso, a partir de março, a 

unidade oferece três novas tur-

mas na área de gestão e negó-

cios: Gestão da Distribuição, Au-

xiliar de Operações em Logística 

e Operações da Logística Inter-

nacional, que somam mais de 50 

vagas. 

     “A logística e a distribuição 

são partes essenciais de uma  

 

 

Cursos livres oferecem mais 

de 50 vagas; aulas iniciam em 

março e as inscrições estão 

abertas 

 

Na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), a atividade de 

professor se divide em 76 especialidades; são 2,3 milhões de 

professoras no país, segundo a Rais 2016 

A diferença entre a diarista e a empregada doméstica 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
http://www.sp.senac.br/jaboticabal
http://www.equipeni.com.br/
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Vendedor de concessionária de caminhões pedia na Justiça R$ 

15 milhões a título de indenização por descontos indevidos em 

comissões de venda, benefícios não pagos e compensações por 

danos morais 

não pagos e compensações por 

danos morais, o vendedor pedia 

pouco mais de R$ 15 milhões. A 

juíza condenou a empresa ao pa-

gamento de R$ 10 mil de indeni-

zação pelo cancelamento da via-

gem à cidade de Roma, prêmio 

que havia sido prometido ao em-

pregado. No demais, inocentou a 

concessionária Mônaco Diesel de 

todos os outros questionamentos 

e fixou o valor da sucumbência 

em 5% do valor atribuído à causa. 

     Na sentença, a magistrada jus-

tifica sua decisão afirmando que a 

reforma trabalhista foi publicada 

em 14 de julho de 2017 e apenas 

passou a vigorar em novembro. 

Segundo ela, tempo suficiente pa-

ra que os envolvidos no processo, 

tanto o ex-funcionário quanto o 

ex-empregador, reavaliassem os 

riscos do processo. “Esse período  

     O dependente foi patrocinado 

na causa pela advogada Claudia 

Gonçalves, do escritório Engel 

Rubel Advogados. 

N 
Processo: 5030896-

79.2016.4.04.7000 

Confira a íntegra da decisão. 
 

 

 

Trabalhador entra na Justiça, perde e terá 

de pagar R$ 750 mil 
 

 (da aprovação da nova CLT até 

sua implementação) foi de inten-

sas discussões, vários seminá-

rios, cursos e publicações de o-

bras jurídicas. Portanto, houve 

tempo mais que suficientes para 

os litigantes, não sendo razoável 

alegar efeito surpresa”, escreveu a 

juíza. 

     Segundo o advogado do ex-

empregado da concessionária, 

João Acássio Muniz Júnior, o 

vendedor está “desolado, e muito 

preocupado com o futuro”. Ele 

afirma que não tem como pagar 

os R$ 750 mil e tem receio de que 

a repercussão negativa do caso 

tenha impactos na carreira profis-

sional. “Ele está desempregado 

desde setembro de 2016, quando 

foi demitido da concessionária, e 

com problemas financeiros para 

as contas do dia a dia”, diz o ad-

vogado. 

N 
Gazeta do Povo 

     NORMINHA 

     A síndrome de burnout[1] ou 

síndrome do esgotamento profis-

sional é um fenômeno psicosso-

cial, caracterizado pelo esgota-

mento físico e mental intenso, 

que se desenvolve como resposta 

a pressões prolongadas que uma 

pessoa sofre a partir de fatores e-

mocionais estressantes e inter-

pessoais relacionados com o tra-

balho. 
 

 
 

     Silva (2008) relatada que são 

três componentes da síndrome: 

     - A exaustão emocional, que é 

a situação em que os trabalha-

dores sentem que não podem dar 

mais de si mesmo a nível afetivo. 

     - A despersonalização, que 

caracteriza-se por tratar os alu-

nos, colegas e a organização co-

mo objetos e o vínculo afetivo é 

substituído por um racional. 

     - A diminuição da relação pes-

soal no trabalho, que caracteriza-

se pela insatisfação com o seu 

desenvolvimento profissional, 

sentindo-se incompetente para 

realizar suas funções e incapaz de 

interagir com as pessoas. 

     Silva elencou ainda fatores fa-

cilitadores para a síndrome. Prati-

camente todos os facilitadores 

envolvem exclusivamente ás rela-

ções de trabalho, vejamos algu-

mas posições: 

     1ª Sobrecarga, 2ª Problemas 

de desenvolvimento na carreira; 

3ª Impossibilidade de promoção, 

4ª Falta de segurança na posição, 

5ª Clima organizacional negativo, 

10ª Condições de risco no traba-

lho. 

     O Conselho Superior da Justi-

ça do Trabalho (CSJT) diz que a 

síndrome de burnout é considera-

da como a "doença do século", 

em razão do estresse que pesa 

sobre o profissional da sociedade 

moderna. Diz ainda que, a síndro-

me atinge, principalmente, os 

profissionais da área da saúde, 

educação e assistência social. A-

gentes penitenciários, policiais, 

bombeiros, bancários, operado-

res  de telemarketing  e profissio- 

 

A síndrome de "burnout" ou 

síndrome do esgotamento 

profissional 

drome de BurnOut”, “Síndrome 

do Esgotamento Profissional”) 

(CID10 Z73.0), nos transtornos 

mentais e do comportamento rela-

cionados com o trabalho, tendo 

como agentes etiológicos ou fato-

res de risco de natureza ocupacio-

nal o Ritmo de trabalho penoso 

(CID10 Z56.3) e Outras dificul-

dades físicas e mentais relaciona-

das com o trabalho (CID10 Z56. 

6). 

     Acrescenta ainda que, o Decre-

to nº 6.042, de 12 de fevereiro de 

2007, que alterou o Regulamento 

da Previdência Social, aprovado 

pelo Decreto número 3.048, de 06 

de maio de 1999, em seu anexo II 

que trata sobre agentes patogê-

nicos causadores de doenças pro-

fissionais ou do trabalho, confor-

me previsto no art. 20 da lei no 

8.213, de 1991, inseriu na lista B, 

a síndrome de Burnout, no título 

sobre transtornos mentais e do 

comportamento relacionados com 

o trabalho (Grupo V da CID-10). 

     Principais sintomas: 

     Os principais sintomas da sín-

drome são: sensação de esgota-

mento físico e emocional que se 

reflete em atitudes negativas, co-

mo ausências no trabalho, agres-

sividade, isolamento, mudanças 

bruscas de humor, irritabilidade, 

dificuldade de concentração, la-

psos de memória, ansiedade, de-

pressão, pessimismo, baixa auto-

estima. Além de dor de cabeça, 

enxaqueca, cansaço, sudorese, 

palpitação, pressão alta, dores 

musculares, insônia, crises de as-

ma, distúrbios gastrintestinais. 

     Consequências jurídicas 

     Se ficar comprovado através 

de perícia médica de que a doença 

do empregado, apesar de não ter 

origem precisa, se agravou com 

as atividades exercidas na empre-

sa, leva à adoção da tese da con-

causa, segundo a qual se equipara 

ao acidente do trabalho, fazendo 

jus o recebimento do benefício 

auxílio doença acidentário, com a 

com a complementação dos de-

pósitos do FGTS durante o perío-

do de afastamento, bem como a 

estabilidade de 12 (doze) meses 

após a cessação do benefício pre-

videnciário. 

     Além disso, o prejudicado po-

derá verificar a possibilidade de 

pleito por danos materiais e/ou 

danos morais, caso existam. 
 

     [1] O termo burn-out advém do inglês 

e tem o significado de burn = queima e 

out = exterior. Esse termo só se aplica no 

ambiente laboral e foi criado pelo psica-

nalista americano Herbert Freudenberger 

em 1974 para descrever o adoecimento 

que observou em si mesmo e em colegas. 

Um relatório feito com base em 20 mil en-

trevistas, o Medscape Physician Lifestyle 

Report 2015, divulgado em janeiro pas-

sado, concluiu que 46% dos médicos 

dos Estados Unidos têm burnout. Em 

2013, a taxa era de 40%. As categorias 

mais atingidas são as que lidam com 

pessoas e se expõem ao sofrimento hu-

mano, conforme nota Masci. A síndrome 

acomete muitos enfermeiros, psicólogos, 

professores, policiais, bombeiros, carce-

reiros, oficiais de Justiça, assistentes so-

ciais, atendentes de telemarketing, ban-

cários, advogados, executivos, arquitetos 

e jornalistas, sendo que as mulheres são 

as mais atingidas. 

N 
 

     NORMINHA 

     Uma ação trabalhista movida 

contra uma concessionária de ca-

minhões no interior de Mato 

Grosso transformou-se em dor de 

cabeça inesperada para um ex-

funcionário da empresa e autor do 

processo. Ele ingressou na Justi-

ça em 2016 queixando-se, entre 

outras coisas, de reduções sala-

riais irregulares e do cancelamen-

to de uma viagem prometida pela 

concessionária como prêmio para 

os melhores funcionários. No fim, 

quase todos os pedidos foram ne-

gados pela Justiça e, de quebra, 

foi condenado a pagar R$ 750 mil 

em honorários para o advogado 

do ex-empregador. 

     Na sentença, assinada em 7 de 

fevereiro de 2018, a juíza do Tra-

balho Adenir Alves da Silva Car-

ruesco, da 1ª Vara de Trabalho de 

Rondonópolis (MT), fundamen-

tou sua decisão com base na nova 

regra de sucumbência, prevista 

no artigo 791-A da reforma traba-

lhista, que passou a vigorar em 

novembro do ano passado. Se-

gundo a nova lei, quem obtiver vi-

tória parcial na Justiça do Traba-

lho deve pagar os honorários ad-

vocatícios da outra parte, relativos 

aos pedidos que foram negados 

dentro do processo. O valor da 

sucumbência pode variar de 5% a 

15% do valor total solicitado. 

     Entre descontos indevidos em 

comissões  de venda,  benefícios 

     NORMINHA 

     O juiz Federal substituto Erico 

Sanches Ferreira dos Santos, da 

8ª vara Federal de Curitiba/PR, 

determinou que o INSS pague o 

auxílio-reclusão ao dependente 

de um segurado que está preso 

desde 2014. Ao deferir liminar, 

magistrado ordenou a concessão 

do benefício desde a data de nas-

cimento do dependente. 

     O dependente nasceu dois me-

ses após a prisão do segurado. 

Após pedido de concessão do au-

xílio-reclusão junto ao INSS, o 

benefício foi negado. Em razão 

disso, o dependente – menor de 

idade – ingressou na Justiça, jun-

to com sua responsável, pleitean-

do o deferimento do pedido feito 

ao instituto. 

     Ao analisar o caso, o juiz Fe-

deral substituto Erico Sanches 

Ferreira dos Santos pontuou que 

o artigo 201 da CF/88 dispõe so-

bre o direito de dependentes de 

segurados de baixa renda ao re-

cebimento de auxílio-reclusão. 

     O magistrado considerou ain-

da a natureza alimentar do bene-

fício, e o perigo que sua não con-

cessão poderia acarretar ao de- 
pendente do beneficiário. Em ra- 

zão disso, deferiu tutela de ur-

gência para determinar que INSS 

conceda o auxílio-reclusão ao de-

pendente desde sua data de nas-

cimento. 

     "Concedo a antecipação dos 

efeitos da tutela (artigo 300, CP 

C), pois a cognição exauriente e-

xacerba a verossimilhança da ale- 
gação e o risco de dano emerge 

da natureza alimentar do benefício 

necessário para a sobrevivência 

da parte autora." 
 

 

Dependente consegue direito à concessão de auxílio-

reclusão desde sua data de nascimento 

nais de comunicação também são 

muito atingidos. 

     Conforme pode-se observar, a 

doença se manifesta especialmen-

te em pessoas cuja profissão exi-

ge envolvimento interpessoal di-

reto e intenso. Mulheres que en-

frentam dupla jornada, em casa e 

no trabalho, também correm risco 

maior de desenvolver o transtor-

no. 

     Como não poderia deixar de 

ser, a síndrome de burnout têm si-

do objeto de inúmeras ações tra-

balhistas. Os profissionais, mui-

tas vezes os mais dedicados, após 

ficarem doentes, esgotados, ou 

mesmo totalmente incapacitados 

para o trabalho, procuram a Justi-

ça pretendendo receber dos em-

pregadores indenização pelos 

prejuízos decorrentes dos eleva-

dos níveis de pressão e estresse 

aos quais foram submetidos em 

sua lida diária. Vejamos um exem-

plo: 

     EMENTA: TRABALHO ESTRESSANTE. 

METAS ABUSIVAS E PRESSÃO PERMA-

NENTE. SÍNDROME DO ESGOTAMENTO 

PELO TRABALHO. DANO MORAL. INDE-

NIZAÇÃO DEVIDA. É certo que ao empre-

gador é lícito cobrar o atingimento de me-

tas e objetivos, uma vez que detém o po-

der diretivo e assume os riscos do em-

preendimento, todavia, deve fazê-lo com 

razoabilidade, sem afrontar a dignidade e 

a saúde psíquica de seus empregados pe-

la imposição de metas exorbitantes e per-

manente pressão psicológica. Verificado 

que, em decorrência do abuso do poder 

diretivo, o empregado desenvolveu a 

"síndrome do esgotamento pelo trabalho" 

impõe-se a indenização pelos danos mo-

rais ocasionados. (TRT da 3.ª Região; 

Processo: 0001028-64.2011.5.03.0145 

RO; Data de Publicação: 14/02/2014; 

Disponibilização: 13/02/2014, DEJT, Pá-

gina 201; Órgão Julgador: Oitava Turma; 

Relator: Jose Marlon de Freitas; Revisor: 

Marcio Ribeiro do Valle). 
 

     No julgado, o Tribunal Regio-

nal do Trabalho julgou procedente 

o pedido de indenização feito pelo 

trabalhador. O Tribunal conside-

rou que, apesar de ser lícito ao 

empregador exigir o cumprimento 

das metas, este não deve afrontar 

a dignidade de seus funcionários, 

nem cobrar metas impossíveis de 

serem realizadas. 

     Há de se verificar que as cau-

sas e os sintomas, dependendo 

das características e das circuns-

tâncias de cada pessoa, o grau de 

manifestação são diferentes. Con-

tudo, nem todos que estão com a 

síndrome apresentarão todos es-

ses sintomas. A partir do momen-

to em que se descobre a síndro-

me, o cotidiano passa a ser peno-

so e doloso. 

     Pontes traz que, o Ministério 

da Saúde a partir da portaria nº 

1339 de 18 de novembro de 1999, 

instituiu a lista de doenças rela-

cionadas ao trabalho, e incluiu a 

sensação de estar acabado (“Sín- 

 
Juízo da 8ª vara Federal de Curitiba/PR considerou risco de 

dano em razão da natureza alimentar do benefício. 

http://www.norminha.net.br/
http://www.migalhas.com.br/arquivos/2018/3/art20180308-06.pdf
http://www.gazetadopovo.com.br/justica/trabalhador-entra-na-justica-perde-e-tera-de-pagar-r-750-mil-2osp3t85gitpqc9nveyf80vew
http://www.topsegconsultoria.com.br/
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robôs. “Conclui-se que a utiliza-

ção de sistemas robóticos cola-

borativos, obedecendo às prescri-

ções das normas ISO 10.218-1 

(Robots and robotic devices – 

Safety requirements for industrial 

robots – Part 1: Robots), ISO 10. 

218-2 (Robots and robotic devi-

ces – Safety requirementsfor in-

dustrial robots – Robot systems 

and integration) e da ISO/TS 15. 

066 (Robots and robotic devices 

– collaborative robots), e após 

prévia apreciação de riscos, con-

forme a norma ABNT NBR ISO 

12.100, e capacitação de todos os 

trabalhadores envolvidos no pro-

cesso, de acordo com o Anexo II 

da NR 12, atende às disposições 

da NR 12, em especial, os itens 

12.1, 12.38, 12.38.1 e 12.51″, 

destaca o texto. N 

(Fonte: Revista Proteção) 

 

 

 

Selfie com o presidente e a turma 

da manhã 
 

a profissão com amor e ajudando 

o trabalhador a ter mais segurança 

e saúde, vale muito a pena. As 

duas deixaram a mensagem que 

as Técnicas devem acreditar no 

potencial que têm e seguir adian-

te, com coragem, respeito, alegria 

e consciência, pois o resultado 

será sempre a vitória. 

Senac Ribeirão Preto está com 

inscrições abertas para cursos 

de pós-graduação 
 

São mais de 300 vagas nas áreas de design, comunicação, saúde 

e bem-estar, entre outras 

 

     “Os cursos de pós-graduação 

do Senac têm denso conteúdo te-

órico e prático e são criados a par-

tir das necessidades e tendências 

do mundo do trabalho. O mercado 

espera profissionais que bus-

quem o autodesenvolvimento, e a 

modalidade é o caminho para o a-

perfeiçoamento e para a conquista 

de boas posições durante a car-

reira”, destaca Juliano Calderero, 

gerente da unidade. 

     A maioria dos cursos tem iní-

cio em 24 de março e as vagas são 

limitadas. Para conhecer todo o 

portfólio, basta acessar o Portal 

www.sp.senac.br/ribeiraopreto, 

no qual os pré-requisitos de cada 

curso podem ser consultados. 

Mais informações também podem 

ser obtidas pessoalmente na uni-

dade, que fica na Avenida Capitão 

Salomão, 2.133 - Jardim Mostei-

ro. N 

“Roda de Conversa entre amigas” marcou o Dia Internacional 

da Mulher no SINTESP 

 

Selfie com o presidente e a turma 

da noite 

     O evento foi patrocinado pela 

Soft Work, que concedeu as eco-

bags para presentear as TST´s; o 

Sintracon, que colaborou com os 

coffee-breaks nos dois períodos; 

e apoio do Grupo Saúde e Vida. 

Ao final dos encontros os parti-

cipantes também foram contem-

plados com sorteios de brindes.N 

eSocial para empresas entra na segunda fase de implantação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mirdes e as palestrantes Liana e 

Sandra 
 

ceu a presença de todos e exaltou 

o papel que as Técnicas de Segu-

rança do Trabalho estão exercen-

do, cada vez mais, nos ambientes 

de trabalho, em setores como o 

da Construção Civil, por exem-

plo. “Aproveitamos esse momen-

to para chamar as mulheres a par-

ticiparem mais do SIN TESP. A 

presença de vocês é muito impor-

tante para as nossas atividades”, 

ressaltou. Ele observou também a 

presença de homens no evento e 

considerou um grande avanço a 

ser comemorado neste dia, pois é 

mais do que sabido que a união 

entre homens e mulheres é im-

prescindível para sermos bem-

sucedidos em qualquer situação 

de nossas vidas. 

     As TSTs Liana e Sandra com-

partilharam suas experiências de 

vida, mostrando que apesar das 

dificuldades, desafios e situações 

estressantes, trabalhar em prol de 

uma vida melhor para elas mes- 
mas e, ao mesmo tempo, exercer 

     NORMINHA 

     O Ministério do Trabalho pu-

blicou, no final do mês de feve-

reiro, a nota técnica nº 31/2018, 

que esclarece quanto às novas 

tecnologias de robôs, denomina-

dos “robôs colaborativos” e robôs 

tradicionais em “aplicações cola-

borativa”, cuja utilização vem 

crescendo no parque industrial 

brasileiro. 

     O texto destaca as normas que 

regulamentam os robôs e os re-

quisitos de segurança necessá-

rios, conforme descritos na NR 

(Norma Regulamentadora) 12 – 

Segurança no Trabalho em Má-

quinas e Equipamentos. Além 

disto, consta as atribuições e en-

tendimento da Auditoria Fiscal do 

Trabalho com relação aos requisi-

tos de segurança necessários ao 

trabalho seguro com os referidos  

Trabalho: nota técnica 

esclarece sobre as novas 

tecnologias de robôs 
 

 

Robôs colaborativos e robôs tradicionais em “aplicações colaborativa” 

 

     NORMINHA 

     Uma roda de conversa “entre 

amigas” foi o mote para o SIN 

TESP, através da sua Diretoria da 

Diversidade, contemplar o Dia In-

ternacional da Mulher mais um 

ano. O encontro aconteceu no dia 

8 de março, na sede do sindicato 

em dois momentos, na parte da 

manhã, das 8h30 às 11h30; e na 

parte da noite, das 19h30 às 21h 

30, com a presença de mais de 60 

pessoas, entre Técnicas de Segu-

rança do Trabalho, diretores e 

parceiros da iniciativa. 

     Segundo a diretora Mirdes de 

Oliveira, responsável pela pasta 

da Diversidade, o objetivo foi sair 

do lugar comum neste dia, tor-

nando a roda de conversa uma o-

portunidade para as Técnicas de 

Segurança do Trabalho interagi-

rem mais a vontade com as pa-

lestrantes e aproveitarem melhor 

o evento para trocarem ideias e 

experiências inspiradoras. “Além 

da participação especial das Téc-

nicas de Segurança, Liana de Sá 

Pereira Pires e Sandra Viana dos 

Santos, contamos também com a 

apresentação de Isaac Martins, pu 
blicitário e consultor na empresa 

Class de vendas multinível, que 

apresentou para as participantes 

as oportunidades do empreende-

dorismo; e da terapeuta Juliane 

Sanchez, que conduziu uma vi- 
vência na Ioga na parte da ma-

nhã”, explicou Mirdes. 

    O presidente Marquinhos pres-

tigiou  as duas  ocasiões,  agrade- 

     NORMINHA 

     Desde 1º de março, as empre-

sas que tiveram faturamento su-

perior a R$ 78 milhões em 2016 

entraram na segunda etapa do 

Sistema de Escrituração Digital 

das Obrigações Fiscais, Previ-

denciárias e Trabalhistas (eSo-

cial). Agora, além de usar a ferra-

menta para enviar informações re-

lativas às empresas, elas também 

estão obrigadas a incluir os dados 

relacionados aos trabalhadores e 

seus vínculos empregatícios, co-

mo admissões, afastamentos e 

desligamentos. 

     A obrigatoriedade de uso do 

eSocial por essas empresas co-

meçou em 8 de janeiro deste ano. 

A ferramenta, no entanto, está 

sendo implantada aos poucos 

(veja calendário abaixo). Quando 

todas as etapas estiverem con-

cluídas, os empregadores passa-

rão a comunicar ao governo, de 

forma unificada, todas as infor-

mações relativas aos emprega-

dos. 

     Por enquanto, o eSocial está 

sendo usado apenas pelas empre-

sas maiores. Para as demais em-

presas privadas do país, incluin-

do micro e pequenas empresas e 

MEIs que possuam empregados, 

a utilização será obrigatória a par- 
tir de julho. Os órgãos públicos 

deverão adotar o sistema obriga-

toriamente em janeiro de 2019. 

     Segundo o ministro do Traba-

lho em exercício, Helton Yomura, 

o eSocial para empresas garantirá 

de forma mais efetiva os direitos 

dos trabalhadores, simplificar a 

vida dos empregadores e gerar in-

formações de qualidade para o 

Estado. “O sistema trará mais se-

gurança para o trabalhador em re-

lação à garantia dos seus direitos. 

A melhoria na qualidade das in-

formações prestadas pelas em-

presas possibilitará uma melhor 

prestação de serviços por parte do 

governo, assim como uma fisca-

lização mais eficaz em relação ao 

cumprimento da legislação traba-

lhista”, afirma Yomura. 

     O eSocial Empresas é um novo 

registro, elaborado pelo Governo 

Federal, para facilitar a adminis-

tração de informações relativas ao 

mundo do trabalho. Por meio 

desse sistema, as empresas terão 

de enviar periodicamente, em me-

io digital, informações relativas 

aos trabalhadores para plataforma 

no eSocial. Todos esses dados já 

são registrados, atualmente, em 

algum meio, como papel e outras  

plataformas online. Porém, com a 

entrada em operação do novo sis- 
tema, o caminho será único, ex-

clusivamente, por meio do eSo- 

     NORMINHA 

     Essencial para se destacar no 

mundo corporativo, a pós-gradu-

ação deixou de ser um diferencial 

nos currículos e tornou-se neces-

sária para o estabelecimento de 

carreiras sólidas. No Senac Ribei-

rão Preto, as inscrições para cur-

sos na modalidade estão abertas e 

garantem a chance de especializa-

ção em diversas áreas do conhe-

cimento: arquitetura e urbanismo, 

comunicação e artes, design, ges-

tão e negócios, meio ambiente, 

segurança e saúde no trabalho, 

saúde e bem-estar e tecnologia da 

informação. 

     São mais de 300 vagas para 

formações como Projetos Susten-

táveis para Arquitetura e Design; 

Gestão da Comunicação em Mí-

dias Digitais; Design Gráfico; 

Gestão de Negócios; Sistemas de 

Gestão Integrados da Qualidade, 

Meio Ambiente, Segurança e Saú-

de no Trabalho e Responsabili-

dade Social (SGI); Gestão de Saú- 
de; e Gerenciamento de Projetos - 

práticas do Project Management 

Institute (PMI). 

cial. 

     Veja calendário completo de 

implantação do eSocial: 

     Fase 1 – Janeiro/2018: deve-

rão ser enviadas apenas informa-

ções relativas às empresas, ou se-

ja, cadastros do empregador e ta-

belas. 

     Fase 2 – Março/2018: nesta 

fase, empresas passam a estar o-

brigadas a enviar informações re-

lacionadas aos trabalhadores e 

seus vínculos com as empresas 

(eventos não periódicos), como 

admissões, afastamentos e desli-

gamentos. 

     Fase 3 – Maio/2018: torna-se 

obrigatório o envio das folhas de 

pagamento. 

     Fase 4 – Julho/2018: substi-

tuição da GFIP (Guia de Informa-

ções à Previdência Social). 

     Fase 5 – Janeiro/2019: na úl-

tima fase, deverão ser enviados 
 

 

os dados de segurança e saúde 

do trabalhador. 

     O auditor-fiscal do Trabalho 

José Maia explica que o novo 

sistema, além de simplificar os 

processos para as empresas, 

passará a subsidiar a geração de 

guias de recolhimento do FGTS e 

demais tributos, o que diminuirá 

a ocorrência de erro nos cálculos, 

que, hoje, ainda acontece na ge-

ração desses documentos. “A en-

trega de diversas obrigações em 

apenas uma operação, totalmente 

padronizada, diminuirá gastos e 

tempo dedicados pelas empresas 

à execução dessas tarefas”. 

N 
(Fonte: Ministério do Trabalho) 

 

 

 

 

Abertura parte da noite 

http://www.norminha.net.br/
http://www.sp.senac.br/ribeiraopreto
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
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TRT-12 suspende recolhimento 

de contribuição sindical 

 

Desembargador citou a constitucionalidade da reforma 

trabalhista que tornou a contribuição facultativa 

EM ARAÇATUBA 

 

Inscreva-se agora! 

 

EM JAÚ 

 

Inscreva-se agora! 

     NORMINHA 

     Se tem algo que as pessoas 

estão buscando hoje em dia é o 

equilíbrio entre vida pessoal e 

profissional. Indo mais a fundo, 

as pessoas querem ter mais tem-

po e flexibilidade. 

     Não é por menos. Nosso dia 

possui vinte e quatro horas, sen-

do que oito passamos trabalhan-

do, além de outras oito horas dor-

mindo, sobrando pouco tempo 

para se dedicar a algum hobbie ou 

outra atividade que faça mais sen-

tido. 

     A não ser que você tenha nas-

cido num berço de ouro ou ga-

nhado na loteria – privilégio de 

poucos – não dá para escapar do 

trabalho. 

     Porém, imagine trabalhar no 

conforto da sua casa, fazendo seu 

próprio horário, tendo flexibilida-

de e tempo para outras atividades 

do dia a dia, ser remunerado e 

ainda contar com o décimo ter-

ceiro salário e férias? 

     A transformação digital tornou 

isso possível, e muitas empresas, 

sabendo dos benefícios que essa 

modalidade de trabalho propor-

ciona para ambas as partes, estão 

contratando funcionários que não 

precisam se deslocar de sua casa 

para cumprir suas obrigações. 

     Seguindo essa tendência 

mundial, a Consolidação das Leis 

do Trabalho – a famosa CLT – 

passou por uma reforma recente-

mente, a fim de adequar a legis-

lação às novas relações de tra-

balho, incluindo aí o trabalho re-

moto. 

     Eu separei abaixo alguns pon-

tos importantes para você se atu-

alizar. Quem sabe o estilo de vida 

que você deseja se torne realida-

de, sem que você precise pedir de 

 

 

 

RenovaBio será um dos principais temas em discussão 

em seminário do Sindaçúcar/PE 

demissão para isso! 

     O que é trabalho remoto, se-

gundo a Lei? 

     O legislador preferiu chamar 

de “teletrabalho”, que nada mais 

é do que a prestação de serviços 

fora das dependências do empre-

gador, com a utilização de tecno-

logias de informação e de comu-

nicação. 

     Não confunda trabalho remoto 

com trabalho externo. Algumas a-

tividades, necessariamente, são 

exercidas fora das dependências 

da empresa, como, por exemplo, 

o profissional que instala antenas 

de TV. Isso é trabalho externo e, 

não, remoto. 

     O que eu preciso fazer para 

trabalhar de maneira remota? 

     A Lei não obriga a empresa a 

oferecer uma vaga de trabalho re-

moto. Não é disso que se trata. 

Ela apenas regulamenta essa mo-

dalidade de trabalho, que é, na 

verdade, uma opção do emprega-

dor e do empregado. 

     Primeiramente, você precisa 

saber se a sua função atual na 

empresa pode ser desempenhada 

à distância, e se a empresa tem 

interesse em que você trabalhe 

dessa forma. Se a resposta for 

positiva, nada impede que você 

converse com o seu empregador. 

     Em termos gerais, se você e- 

 

 

 

to por produtividade como por 

ferramentas tecnológicas, por 

meio de sistemas de login e lo-

goff. 

     Nesse último caso, as horas 

extras trabalhadas podem ser 

identificadas e, consequentemen-

te, remuneradas, além de que será 

possível identificar se você está 

ou não cumprindo seu horário de 

trabalho. 

     E as minhas férias? 

     Os direitos básicos do colabo-

rador, como férias, décimo tercei-

ro salário, aviso prévio, licenças e 

outros, permanecem os mesmos. 

Ou seja, trabalhando nas depen-

dências da empresa, na sua casa 

ou em um café, você poderá tirar 

suas férias normalmente. 

     A única observação que a Lei 

faz é a de que, se o colaborador 

concordar, as férias poderão ser 

divididas em até três períodos. 

     E os equipamentos de traba-

lho? 

     A lei deixou livre para as partes 

negociarem. Do uso do seu note-

book às despesas necessárias pa-

ra que seja realizado o trabalho à 

distância, tudo deve ser estipula-

do no contrato de trabalho. 

     O contrato de trabalho deve ser 

escrito (não pode ficar no disse 

que disse), prevendo quais são as 

despesas a serem arcadas pelo 

empregado, como por exemplo, 

internet, energia, telefone, e se se-

rão reembolsadas pelo emprega-

dor. 

     Conclusão 

     O trabalho remoto já era rea-

lidade em muitas empresas, mes-

mo antes de entrar em vigor a Lei 

que o regulamentou. 

     Por isso, não custa experimen-

tar essa modalidade de trabalho, 

até porque, em muitos pontos, a 

Lei procurou deixar as partes li-

vres para negociarem suas condi-

ções. N 
 

* Publicado originalmente em befreela.com 

Pedro Custódio - Advogado 

     NORMINHA 

     Em decisão liminar, o Tribunal 

Regional do Trabalho da 12ª Re-

gião suspendeu uma decisão da 

Justiça de Lages (SC) que havia 

determinado o recolhimento de 

contribuição sindical para cada 

servidor do município. 

     O desembargador Marcos Vi-

nicio Zanchetta afirmou que con-

sidera constitucional a reforma 

trabalhista (Lei 14.467/2017), 

que tornou a contribuição faculta-

tiva. A nova regra prevê que o 

desconto da contribuição sindical 

está condicionado à autorização 

prévia. 

     Zanchetta afirmou ainda que a 

urgência para tomar tal decisão “é 

óbvia” porque a 1ª Vara do Tra-

balho de Lages determinou o ime-

diato recolhimento de valores em 

favor da entidade sindical. 

     O pedido para o recolhimento 

do imposto foi feito pela Federa-

ção dos Trabalhadores no Serviço 

Público Municipal do estado de 

Santa Catarina (Fetramesc) contra 

o município de Lages e pedia que 

fosse determinado o desconto de 

um dia de trabalho de cada servi-

dor do município, independente-

mente de autorização prévia e ex-

pressa. 

     Ao acolher o pedido em limi-

nar, a juíza Patrícia Pereira de 

Santanna alegou que a contribui-

ção sindical tem natureza parafis-

cal, sendo, portanto, tributo. Por 

isso, disse a juíza, qualquer alte-

ração que fosse feita na contribui- 

buição sindical deveria ter sido 

por meio de lei complementar, e 

não pela reforma trabalhista, que 

é lei ordinária. “Dessa forma, não 

poderia ter tornado a contribuição 

sindical facultativa”, afirmou. 
 

 
 

     Para o advogado Aldo Marti-

nez Neto, o TRT-12 acertou na de-

cisão liminar. “O desembargador 

afastou, inclusive, a suposta in-

constitucionalidade que havia si-

do citada pelo juízo de primeira 

instância”, comentou. 

     O mesmo afirma o advogado 

Fernando de Castro Neves. “A d-

ecisão foi acertada, pois as mu-

danças trazidas pela nova lei bus-

caram atender a livre escolha do 

trabalhador em contribuir ou não 

para com o sindicado. A utilização 

do Mandado de Segurança tam-

bém foi acertada, pois haveria cla-

ro prejuízo em efetuar as contri-

buições de forma antecipada ao 

julgamento do mérito da decisão 

principal”, concluiu. 

     Leia a decisão.  

MS 0000094-60.2018.5.12.0000 

Jota 

     NORMINHA 

     O Sindaçúcar/PE promoverá 

um seminário com o tema central 

"O Planejamento Energético da 

matriz veicular do Brasil até 

2030", no próximo dia 26 de mar-

ço, onde serão apresentadas in-

formações importantes do seg-

mento. O evento reunirá autorida-

des do setor bioenergético e será 

realizado na sede da Federação 

das Indústrias do Estado de Per-

nambuco - Fiepe, em Recife/PE, 

uma das apoiadoras do evento, 

junto com o Sindaçúcar/AL, Sin-

dalcool, Sindaçucar/PI, Sonal e 

Sindaçúcar/BA. 

     Durante a programação do se-

minário serão abordados os te-

mas: potencial de negócios em 

exploração de petróleo e gás nos 

estados do nordeste do Brasil; 

RenovaBio - indutor de moderni-

zação e competitividade; Renova-

Bio, gás para crescer e combus-

tível Brasil; projeções de oferta e 

demanda do etanol, gasolina, bio- 

 

 

diesel e diesel; regulação da 

certi-ficação do RenovaBio; e 

avaliação da RenovaCalc no 

âmbito do Re-novaBio. 

     Participarão de tais debates o 

Ministro de Minas e Energia, Fer-

nando Bezerra Filho; o diretor ge-

ral da Agência Nacional do Petró-

leo, Décio Oddone; o membro do 

Conselho Nacional de Política E-

nergética e presidente da Data-

gro, Plínio Nastari; o secretário de 

Petróleo, Gás Natural e Combus-

tíveis Renováveis do Ministério 

das Minas e Energia, Márcio Fé-

lix; o diretor da Empresa de Pes-

quisa Energética, José Mauro 

Coelho; o diretor da Agência Na-

cional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, Aurélio Cesar  

 

Nogueira Amaral; a pesquisadora 

da Embrapa, Marília Folegatti 

Matsuura; além dos anfitriões, o 

presidente do Sindaçúcar/PE, Re-

nato Cunha e o presidente da Fi-

epe, Ricardo Essinger. 

     A confirmação da presença 

deve ser feita através do e-mail 

lilia@sindacucar.com.br. Mais 

in-formações, nos contatos: (81) 

2137-7622/ (81) 2137-7616. 

 

Serviços: 

O Planejamento Energético da 

matriz veicular do Brasil até 2030 

Data: 26 de março 

Hora: 9h às 17h 

Local: sede da FIEPE 

Av. Cruz Cabugá, 767 - Santo 

Amaro - Recife/PE 

Mais informações: (81) 2137-

7622/ (81) 2137-7616 ou no e-

mail lilia@sindacucar.com.br 

 
N 

Fonte: Agência UDOP de Notícias 

Como fica o trabalho remoto após a última 

reforma trabalhista? 

xerce sua atividade de forma pre-

sencial e quer passar a prestar 

serviços remotamente, deverá ha-

ver mútuo acordo entre você e o 

seu patrão. Depois, é só fazer as 

alterações necessárias no seu 

contrato de trabalho (aditivo con-

tratual), e realizar suas atividades 

tomando um café. 

     Vou ganhar menos por traba-

lhar de casa? 

     O legislador não criou qual-

quer diferença de remuneração 

para o trabalho remoto. 

     Você continuará sendo remu-

nerado pelo trabalho que produz, 

independente se nas dependên-

cias da empresa ou na sacada do 

seu apartamento. 

     Meu horário de trabalho será 

das 8h às 18h? 

     Esse ponto tem gerado bastan-

te discussão. 

     A Lei excluiu o trabalho remoto 

da jornada habitual de oito horas 

diárias. Consequentemente, por 

não haver esse controle, você po-

deria trabalhar doze horas por dia 

e não receber horas extras, como 

poderia trabalhar apenas quatro 

horas no dia seguinte e não ter a-

dvertências ou descontos salari-

ais no final do mês. 

     Porém, esse controle de jorna-

da pode ser ajustado entre você e 

o seu patrão, e poderá ser feito tan 

 

http://www.norminha.net.br/
http://befreela.com/
https://www.jota.info/wp-content/uploads/2018/02/decisao-1.pdf
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/trabalho/trt-12-suspende-recolhimento-de-contribuicao-sindical-01032018?utm_source=jusbrasil&utm_medium=site&utm_campaign=jusbrasil
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     NORMINHA 

     Na semana do Dia Internacio-

nal da Mulher, o empoderamento 

feminino precisa ser compreendi-

do e, para comemorar a data, Ana 

Maria Braga indicou 10 livros que 

toda mulher precisa ler. A apre-

sentadora, que revelou já ter sofri-

do assédio no meio profissional, 

incentiva a busca por um tempo 

dedicado à vida pessoal e comen-

ta as ocupações das mulheres a-

lém do trabalho: "Quando a mu-

lher é bem-sucedida, acaba acu-

mulando outras funções, como a 

de mãe, e às vezes não tem um 

momento para ela. Então ainda 

precisa haver mudanças para que 

seja uma coisa igualitária". A lista 

extensa é composta por diferentes 

enredos com autores nacionais e 

internacionais, mas com um úni-

co ponto em comum: todos os li-

vros tiveram grande impacto na li-

teratura. 

 

1- Cem Anos de Solidão 

     O livro de Gabriel Garcia Mar-

ques é considerado um dos mais 

importantes da América Latina e 

se destaca por ser uma história 

fictícia que anda em paralelo com 

a realidade. O enredo se passa em 

uma aldeia chamada Macondo e 

tem os fatos narrados de uma for-

ma impressionante ao mostrar a 

solidão como sentimento comum 

de todos os personagens. Diante 

do caos da aldeia, o que mais 

chama atenção é a prisão de mu-

lheres em locais escuros, privan-

do-as de ganhar confiança. Lan-

çado em uma época politicamente 

conturbada no continente, o enre-

do contribuiu para os leitores cri-

arem uma liberdade imemorial. 

 

2- 1984 

     Inspiração para o programa 

"Big Brother Brasil", o livro escri-

to por George Orwell relata um 

governo totalitário comandado 

pelo Grande Irmão, que vê e sabe 

de tudo. O Estado domina com-

pletamente a sociedade, obrigan-

do os indivíduos a falsificar regis-

tros históricos, repreendendo a o-

posição e disfarçando a opressão 

como democracia. Publicado há 

quase 70 anos, o livro é conside-

rado um clássico moderno ao a-

bordar questões atemporais e su-

bmissão, além de ter sido escrito 

em um momento caótico da his-

tória ao inspirar-se nos governos 

europeus das décadas de 30 e 40. 

 
 

Mãe desempregada também possui 

direito ao auxílio-maternidade 

 

 
 

tribuiu seja superior a dez anos, 

esse prazo passa a ser de 24 me-

ses. 

     Se a mãe desempregada traba-

lhava com registro em carteira, 

basta que tenha efetuado apenas 

uma contribuição para que possa 

receber tal benefício, já a mãe de-

sempregada que contribuía indivi-

dualmente necessita comprovar 

dez contribuições. 

N 
Fonte: LEI Nº 8.213, DE 24 DE 

JULHO DE 1991. 

 

 

 

 

 
 

 

3- Auto da Compadecida 

     O clássico brasileiro de Ariano 

Suassuna é um roteiro de peça 

inspirado na cultura popular do 

nordeste e aborda aspectos reli-

giosos, relatando o drama da seca 

com humor. Trazendo uma crítica 

à opressão feita pelos poderosos 

coronéis no sertão, o personagem 

principal usa a inteligência para 

sobreviver e ironiza a relação com 

a pobreza. Com aspecto moral, as 

críticas são feitas com piadas, 

convertendo o drama em comédia 

e apresentando a religião de for-

ma regional ao focar no contexto 

nordestino. 

 

4- A Insustentável Leveza do Ser 

     O romance escrito por Milan 

Kundera mistura história com fi-

losofia ao apresentar pensamen-

tos de filósofos como Nietzsche, 

Sartre e Parmênides. Vivenciado 

na Tchecoslováquia em 1968, a 

invasão da Rússia acaba interfe-

rindo nos relacionamentos con-

turbados dos protagonistas, inse-

rindo a intimidade e observações 

riquíssimas deles. Desenvolven-

do o tema erótico e a liberdade em 

uma época política e histórica-

mente opressiva, o livro traz refle-

xões intensas sobre as conse-

quências das escolhas e atitudes 

dos personagens. Assim como 

Camila Morgado falou sobre a li-

berdade do corpo, a personagem 

Sabina também trabalha o assun-

to com sua personalidade forte e 

emponderada. 

 

5- O Livro do Desassossego 

     A obra de Fernando Pessoa é 

um livro fragmentário, ou seja, 

não existe uma ordem e organi-

zação que deve ser seguida du-

rante a leitura, podendo abrir e 

começar a ler a partir de qualquer 

página. Descrevendo uma vida 

monótona e solitária, o enredo 

ganha vida ao mostrar um mundo  

 

temática como solução para tudo 

junto com um romance bem ar-

quitetado. O personagem princi-

pal, Beremiz Samir, apresenta o 

tema de maneira divertida e mos-

tra como pode ser inserido no co-

tidiano das pessoas, resolvendo e 

criando problemas com uma faci-

lidade que permite o leitor a en-

xergar a álgebra como algo me-

nos complexo do que de costu-

me. Baseado nos costumes e tra-

dições árabes, o autor faz uma li-

gação entre a ciência e a vida, 

sendo usado como livro paradi-

dático para o público infantoju-

venil. 

 

9- O Que Einstein Disse a Seu 

Cozinheiro - A Ciência na 

Cozinha 

     Escrito por Robert L. Wolke, o 

livro insere a ciência na cozinha 

com humor ao responder pergun-

tas que desmitificam certos cos-

tumes e mitos da área. Assim co-

mo "O Livro do Desassossego", 

esse também pode ser lido sem 

precisar seguir uma ordem ou or-

ganização e ainda tem receitas 

que exemplificam os princípios 

científicos. Com a intenção de au-

xiliar os cozinheiros a optar por 

soluções mais inteligentes, o li-

vro é fácil de ser compreendido 

mesmo ensinando certos aspec-

tos físicos e químicos. 

 

10- A Casa dos Budas Ditosos 

     O livro de João Ubaldo Ribeiro 

faz parte da série "Plenos Peca-

dos" e tem a luxúria como tema 

principal. Antes de escrever a 

narrativa, o escritor recebeu vá-

rias fitas de uma desconhecida, 

relatando sua própria vida e as-

sociando-a ao pecado. A mulher 

de 68 anos, personagem princi-

pal da trama, narra como des-

frutou de sua existência sem se 

sentir culpada por todo o prazer 

sentido, podendo chocar ao usar 

a ironia e deixando o livro mais 

instigante. O mergulho na vida da 

personagem exibe um retrato so-

ciológico e intrigando o leitor 

com suas experiências. 

 
N 

TERRA MULHER 
 

 

 

ção e para fins de carência, inter-

calado ou não. Agora, se você so-

freu qualquer acidente comum, 

que lhe permita a concessão de 

auxílio doença comum, esse tem-

po de gozo do benefício só será 

computado como tempo de con-

tribuição e para fins de carência se 

intercalado por períodos de ativi-

dade. No caso da última, basta 

uma única contribuição após a 

cessação do benefício para que o 

segurado obtenha o direito. 

N 
Fonte: Súmula n. 73 (13/03/13), 

TNU. 

 

longe da visão influenciada pelo 

ego pessoal do personagem e que 

permite Bernardo Soares ser 

qualquer coisa. Cheio de parado-

xos, o narrador sustenta uma li-

berdade que pode ser vivenciada 

pelo leitor ao permitir uma aproxi-

mação com todos os seres huma-

nos. 
 

 
 

 

6- O Diário de Anne Frank 

     Escrito por Anne Frank, o livro 

é um diário real sobre uma ado-

lescente judia que, junto com sua 

família, foge do governo Nazista e 

seu comandante Adolf Hitler na A-

lemanha. A aflição dos persona-

gens começa com a perseguição 

que os obrigam a viver em um a-

brigo claustrofóbico localizado no 

anexo de um prédio. O livro trans-

parece uma triste realidade ao 

contar as dificuldades, sofrimen-

tos e medo vivido pelos perse-

guidos durante a Segunda Guerra 

Mundial. Relatado por uma ado-

lescente que batalhou e lutou por 

sua vida assim como Preta Gil, a 

sinceridade encontrada da narra-

tiva choca ao mostrar a crueldade 

do ser humano. 

 

7- Morro dos Ventos Uivantes 

     Lançado em 1847 por Emily 

Brönte, o romance mostra como o 

amor pode ser violento e a vin-

gança, ultrapassar todos os limi-

tes. Uma história de interesse, ga-

nância e ódio mostra o amor de 

uma menina com o seu irmão a-

dotivo, mas separados pelas idas 

e vindas de um sentimento amar-

go e pela conveniência de uma vi-

da mais oportuna. Trazendo um 

lado obscuro da paixão, Heath-

cliff, o personagem principal da 

trama, volta a encontrar seus ir-

mãos adotivos e decide se vingar 

de todos que considera respon-

sáveis pela separação de seu ver-

dadeiro amor. O livro mostra que 

o amor ultrapassa a vida e conti-

nua depois da morte. 

8- O Homem que Calculava 

     Malba Tahan, heterônimo do 

professor Julio César de Mello e 

Souza, teve um trabalho difícil ao 

criar uma narrativa que traz a ma- 

 

 

Ana Maria Braga indica 10 livros que toda mulher deve ler. Vai perder? 

A apresentadora dá dicas para quem quiser se aventurar pelo universo da literatura 

 

     NORMINHA 

     Ao pensar em auxílio-materni-

dade lembramos logo do benefí-

cio devido à mãe empregada que 

dá à luz ou adota um filho, porém 

esse benefício é também devido à 

mãe desempregada desde que a-

inda possua a qualidade de segu-

rada, ou seja, enquanto ela estiver 

no período chamado de graça (12 

meses), previsto no artigo 15º da 

lei 8.213/91, ela terá qualidade de 

segurada e, consequentemente, 

terá direito à concessão do benefí-

cio, caso o tempo em que ela con- 

     NORMINHA 

     Súmula n. 73 (13/03/13), TN 

U. O tempo de gozo de auxílio-

doença ou de aposentadoria por 

invalidez não decorrentes de aci-

dente de trabalho só pode ser 

computado como tempo de con-

tribuição ou para fins de carência 

quando intercalado entre períodos 

nos quais houve recolhimento de 

contribuições para a previdência 

social. 

     Se você sofreu acidente de tra-

balho e ficou afastado com auxílio 

doença acidentário, todo o seu 

tempo de afastamento será com-

putado como tempo de contribui- 

Auxílio doença pode ser 

computado como tempo de 

contribuição e carência 

 

  

http://www.norminha.net.br/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
https://www.terra.com.br/diversao/gente/purepeople/ana-maria-braga-indica-10-livros-que-toda-mulher-deve-ler-vai-perder,cd2b0ebb418211ead13778c8a8ad277dwy9e9mbo.html
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Campinas 

registra mais de 

30 mil acidentes 

de trabalho 

desde 2012 

     NORMINHA 

     Campinas (SP) registrou pou-

co mais de 30,7 mil acidentes de 

trabalho entre os anos de 2012 e 

2017, segundo dados do Minis-

tério Público do Trabalho. No pe-

ríodo, 143 pessoas perderam a vi-

da durante o exercício de seus o-

fícios.  Houve ainda a abertura de 

7.113 auxílios-doença, benefício 

concedido aos trabalhadores com 

mais de 15 dias de afastamento, 

resultando em um impacto previ-

denciário de R$ 61,4 milhões no 

período. 
 

 
 

     Os setores econômicos que re-

gistraram o maior número de aci-

dentes no município foram os es-

tabelecimentos hospitalares, com 

8,76% do total de casos, insti-

tuições de ensino superior, com 

5,97%, coleta de resíduos não-

perigosos, com 5% e serviços de 

bufê, com 3,82%. Os segmentos 

que mais geraram afastamentos 

de trabalhadores foram restauran-

tes, transporte rodoviário de car-

ga, comércio de materiais de 

construção e limpeza de prédios e 

domicílios. 

      O procurador e representante 

regional da Coordenadoria Nacio-

nal de Defesa do Meio Ambiente 

do Trabalho, José Fernando Ruiz 

Maturana, afirmou que o fato dos 

setores da cadeia produtiva que 

dependem mais do trabalho bra-

çal não encabeçarem a lista apre-

sentada pelo Ministério Público 

não é surpreendente. Ele disse 

que o acidente de trabalho pode 

envolver qualquer situação, como 

por exemplo, os trabalhadores 

que sofrem com estresse. Na vi-

são do procurador, um ponto que 

pode impactar muito no índice de 

acidentalidade está relacionado à 

nova lei trabalhista. Para José 

Fernando Ruiz Maturana, parte 

dos trabalhadores questão contra-

tados no regime de prestação de 

serviços, não contam com as ga-

rantias de segurança da CLT. 
 

 
 

     Quando segmentados por ano, 

os dados de acidentes de trabalho 

em Campinas apontaram uma le-

ve redução no número de ocor-

rências. Em 2016 foram abertas 

4.819 Comunicações de Aciden-

tes de Trabalho, enquanto que em 

2017 foram 4.665 ocorrências. 
 

N 
CBN Campinas 

644: 

     Art. 1.643. Podem os cônju-

ges, independentemente de auto-

rização um do outro: 

     I - comprar, ainda a crédito, as 

coisas necessárias à economia 

doméstica; 

     II - obter, por empréstimo, as 

quantias que a aquisição dessas 

coisas possa exigir. 

     Art. 1.644. As dívidas contraí-

das para os fins do artigo ante-

cedente obrigam solidariamente 

ambos os cônjuges. 

     Nos arts. 1.643 e 1644 do Có-

digo Civil, o legislador reconhe-

ceu que, pelas obrigações con-

traídas para a manutenção da e-

conomia doméstica, e, assim, no-

tadamente, em proveito da enti-

dade familiar, o casal responderá 

solidariamente, podendo-se pos-

tular a excussão dos bens do le-

gitimado ordinário e do coobri-

gado, extraordinariamente legiti-

mado. 

STJ - Se contrato com escola particular estiver 

apenas no nome da mãe, o pai também 

responderá pelas dívidas? 

     Quando o art. 1.643 estabelece 

que existe solidariedade entre os 

cônjuges quanto às dívidas con-

traídas para fazer frente à econo-

mia doméstica, deve-se entender 

isso de forma ampla. Assim, estão 

abrangidas na locução" economia 

doméstica "as obrigações assu-

midas para a administração do lar 

e para a satisfação das neces-

sidades da família, o que inclui 

despesas alimentares, educacio-

nais, culturais, de lazer, de habita-

ção etc. 

     Logo, as despesas contraídas 

por um dos cônjuges para custear 

a educação do filho comum tam-

bém podem ser enquadradas nos 

arts. 1.643, I e 1.644 do CC. 

     A obrigação relativa à manu-

tenção dos filhos no ensino regu-

lar é, sem dúvida alguma, de am-

bos os pais, o que é evidenciado 

pelo art. 55 do ECA: 

     Art. 55. Os pais ou responsá-

vel têm a obrigação de matricular 

seus filhos ou pupilos na rede re-

gular de ensino. 

     Desse modo, deve-se entender 

que a dívida que surge de um 

contrato de prestação de serviços 

educacionais aos filhos é uma 

dívida comum do casal, havendo 

solidariedade entre eles. 

     É importante destacar que há 

essa solidariedade mesmo haven-

do somente o nome de um dos 

cônjuges no contrato. 

     Por fim, nota-se que o Poder 

familiar implica dever de sustento 

e educação dos filhos. N 

Fonte: dizer o direito. 

Flávia Teixeira Ortega, Advogada 

Setor sucroalcooleiro se prepara para início 

da safra de cana 

Colheita começa para valer em abril e um dos desafios é aumentar a produtividade. 

 

Noroeste de São Paulo é uma das maiores produtoras de cana-

de-açúcar do Brasil (Foto: Reprodução/ TV TEM) 

 

fontes com mais seguidores (co-

mo matérias verdadeiras de con-

tas de grandes veículos na Inter-

net). 

     Motivos 

     Os pesquisadores investiga-

ram o perfil dos usuários para sa-

ber se estaria aí o motivo do pro-

blema. Mas, para sua própria sur-

presa, descobriram que os pro-

motores desses conteúdos não 

são aqueles com maior número de 

seguidores ou mais ativos. Ao 

contrário, em geral são pessoas 

com menos seguidores, que se-

guem menos pessoas, com pouca 

frequência no uso e com menos 

tempo na rede social. 

     Uma explicação apresentada 

no estudo seria a novidade das 

mensagens. As publicações falsas 

mais compartilhadas eram mais 

recentes do que as verdadeiras. 

Outra motivação destacada pelos 

autores foi a reação emocional 

provocada pelas mensagens. A-

nalisando uma amostra de tuítes, 

perceberam que elas geravam 

mais sentimentos de surpresa e 

desgosto, enquanto os conteúdos 

verdadeiros inspiravam tristeza e 

confiança. 

     Política no centro 

     A pesquisa também examinou 

a disseminação por assunto. As 

mensagens sobre política circu-

lam mais e mais rapidamente que 

as de outras temáticas. Esses ti-

pos de conteúdos obtiveram um 

alto alcance (mais de 20 mil pes-

soas) três vezes mais rápido que 

as publicações de outros assun-

tos. Também ganharam visibilida-

de os tuítes sobre as chamadas 

"lendas urbanas" e sobre ciência. 

     "Conteúdos falsos circularam 

significantemente mais rápida-

mente, mais longe e mais profun-

damente do que os verdadeiros 

em todas as categorias de infor-

mação. E esses efeitos foram mais 

presentes nas notícias falsas so-

bre política do que naquelas sobre 

terrorismo, desastres naturais, 

lendas urbanas e finanças", cons-

taram os autores. 
 

 
 

     Robôs 

     Os autores também examina-

ram a participação de robôs (bots, 

no jargão utilizado por especia-

listas) na disseminação dessas 

notícias. Diferentemente de teses 

apresentadas em outros estudos, 

os robôs avaliados compartilha-

ram mensagens falsas e verdadei-

ras com a mesma intensidade. 

"Notícias falsas se espalham mais 

do que as corretas porque huma-

nos, e não robôs, são mais susce-

tíveis a divulgá-las", sugere o arti-

go. 

N 
TERRA 

 

     NORMINHA 

     A região Noroeste de São Pau-

lo é uma das maiores produtoras 

de cana-de-açúcar do Brasil, mas 

a produção não tem avançado co-

mo o setor gostaria. 

     A última safra foi de 584 mi-

lhões de toneladas moídas, cerca 

de 1,5% menor do que a anterior. 

Os dados são da União da Indús-

tria de Cana-de-Açúcar (Única). 

     Em busca de bons resultados, 

o trabalho no setor é intenso na 

entressafra. Em uma usina em O-

límpia, parte dos equipamentos 

está em manutenção. Uma nova 

caldeira está sendo instalada para 

aumentar o volume de produção 

de energia. 

     O diretor de operações agroin-

dustriais, Raul Guaragna, diz que 

o grupo quer aumentar em mais 

de 20% o volume gerado de ener-

gia. Ele lembra que caldeiras no-

vas não quebram e conseguem 

um desempenho bem melhor. 

     Na roça, a busca por mais efi-

ciência faz toda a diferença. A As-

sociação dos Plantadores de Ca- 

na da região de Monte Aprazível 

usa um quadriciclo para recolher 

amostras de solo, que depois são 

encaminhadas para um laborató-

rio. 

     O agrônomo João Aoki diz que 

a análise de solo faz grande di-

ferença e que a agricultura de pre-

cisão permite colocar a quanti-

dade certa de nutrientes em cada 

ponto. Os gastos com insumos 

também diminuem. 

     Rodrigo Valochi apostou na 

análise de solo no ano passado e 

espera colher os resultados na sa- 

 

fra deste ano. 

N 
G1 Sorocaba Jundiaí 

 

 

     NORMINHA 

     Nesse sentido: STJ. 3ª Turma. 

REsp 1.472.316-SP, Rel. Min. 

Paulo de Tarso Sanseverino, jul-

gado em 05/12/2017 (Info 618). 

     A legitimidade passiva ordiná-

ria para a execução é daquele que 

estiver nominado no título execu-

tivo. Assim, em regra, somente 

deve figurar na execução aquele 

que consta no título executivo. 

     Vale ressaltar, no entanto, que 

aqueles que se obrigam, por força 

da lei ou do contrato, solidaria-

mente à satisfação de determina-

das obrigações, apesar de não 

nominados no título, possuem le-

gitimidade passiva extraordinária 

para a execução. 

     Salienta-se, ademais, que o 

Código Civil reconheceu a solida-

riedade entre os cônjuges em re-

lação a determinadas dívidas, 

mesmo quando contraídas por a-

penas um dos consortes. É o que 

está disposto nos arts. 1.643 e 1. 

     NORMINHA 

     Notícias consideradas falsas 

se espalham mais facilmente na 

internet do que textos verdadei-

ros. A conclusão foi de um estudo 

realizado pelo Instituto de Tecno-

logia de Massachusetts (MIT, na 

sigla em inglês), instituição de 

ensino reconhecida mundialmen-

te pela qualidade de cursos de ci-

ências exatas e de áreas vincula-

das à tecnologia. 

  

O caráter verdadeiro ou falso dos 

conteúdos foi definido a partir de 

análises realizadas por seis 

instituições profissionais de 

checagem de fatos. 

Foto: Agência Brasil 

     Os pesquisadores Soroush 

Vosoughi, Deb Roy e Sinan Aral 

analisaram 126 mil mensagens 

(não apenas notícias jornalísti-

cas) divulgadas na rede social 

Twitter entre 2006 e 2017. No to-

tal, 3 milhões de pessoas publi-

caram ou compartilharam essas 

histórias 4,5 milhões de vezes. O 

caráter verdadeiro ou falso dos 

conteúdos foi definido a partir de 

análises realizadas por seis insti-

tuições profissionais de checa-

gem de fatos. 
 

 
 

     Os autores estimaram que 

uma mensagem falsa tem 70% 

mais chances de ser retransmi-

tida (retuitada, no jargão da rede 

social) do que uma verdadeira. As 

principais mensagens falsas ana-

lisadas chegaram a ser dissemi-

nadas com profundidade oito ve-

zes maior do que as verdadeiras. 

O conceito de profundidade foi 

usado pelos autores para medir a 

difusão por meio dos retuítes 

(quando um usuário compartilha 

aquela publicação em sua rede). 

    O alcance também é maior. En-

quanto os conteúdos verdadeiros 

em geral chegam a 1.000 pes- 
soas, as principais mensagens 

falsas são lidas por até 100.000 

pessoas. Esse aspecto faz com 

que a própria dinâmica de "virali-

zação" seja mais potente, uma vez 

que a difusão é "pessoa a pes-

soa",  e  não por meio de  menos 

 

 

 

 

 

Notícias falsas circulam 70% mais 

do que as verdadeiras 

 

 

 

De acordo com recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, "a 

execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades 

escolares de filhos do casal pode ser redirecionada ao outro consorte, 

ainda que não esteja nominado nos instrumentos contratuais que 

deram origem à dívida. 

http://www.norminha.net.br/
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/pesquisa-noticias-falsas-circulam-70-mais-do-que-as-verdadeiras-na-internet,44f7d74f1003816b7048548ecd3b594fc09vyb54.html
http://www.equipeni.com.br/
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/nosso-campo/noticia/setor-sucroalcooleiro-se-prepara-para-inicio-da-safra-de-cana.ghtml
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motocicletas (2.078 acidentes), 

transporte rodoviário coletivo de 

passageiros, com itinerário fixo, 

municipal e em região metropoli-

tana (1.603 acidentes). Foram 

114 ocorrências envolvendo me-

nores de 18 anos. 

     De acordo com Smartlab de 

Trabalho Decente, foram registra-

dos 16.951 auxílios-doença por 

acidente do trabalho na capital a-

mazonense de 2012 até o ano 

passado. Os acidentes de trabalho 

geraram um impacto previdenciá-

rio devido aos afastamentos no 

valor de R$ 215.547.425,98. A-

lém da perda de 4.195.534 dias 

de trabalho. 

     Já no estado de Amazonas fo-

ram registrados 18.53 auxílios-

doença por acidente do trabalho 

de 2012 a 2017. O impacto pre-

videnciário dos afastamentos da 

localidade foi de R$ 232.571.218, 

36, com a perda de 4.620.208 

dias de trabalho. N G1 Amazonas 

dicava seu direito fundamental à 

educação. 

     Corrida do Trabalho 

     Este ano a 2ª Corrida do Tra-

balho traz o tema “Diga não ao 

Trabalho Infantil” e busca chamar 

atenção para a exploração de cri-

anças e adolescentes no mercado 

de trabalho que, entre outras con-

sequências, traz prejuízos nos es-

tudos, riscos à saúde, exposição à 

violência e acidentes de trabalho. 

     Os dados mais recentes do IB 

GE (2015) revelam que 2,7 mi-

lhões de crianças e adolescentes 

entre 5 e 17 anos trabalham no 

Brasil. Destes, apenas 406 mil es-

tão em situação regular, com re-

gistro em carteira e seguindo a le-

gislação. 

     Mato Grosso se destaca no ce-

nário nacional. O estado ocupa a 

8ª colocação no ranking de unida-

des da federação que mais pos-

suem, proporcionalmente, jovens 

e crianças trabalhando. São cerca 

de 60 mil. A maior parte deles a-

tuam no comércio (34%), seguido 

por atividades ligadas à agrope-

cuária (21%). 

     A corrida será realizada no dia 

1º de maio e as inscrições se-

guem até 20 de março pelo site: 

    www.corridadotrabalho.com.br  

N Olhar Jurídico 

Acidentes de trabalho no Amazonas mataram 

149 trabalhadores em seis anos 

Manaus teve 31.436 comunicações de acidente de trabalho desde 2012. Dados são do Ministério 

Público do Trabalho (MPT). 

O valor da higiene e limpeza no ambiente de trabalho 

Seminário Gratuito em Campinas dia 22 de março de 2018 

     NORMINHA 

     Será realizado em Campinas 

(SP), no dia 22 de março de 2018, 

das 14 às 17 horas no CIESP 

Campinas, que fica na Rua Padre 

Camargo Lacerda, 37 – Jardim 

Chapadão o Seminário gratuito “O 

Valor da Higiene e Limpeza no 

Ambiente de Trabalho”. 
 

 
 

     O objetivo do Seminário é de 

motivar as empresas para as van-

tagens da sustentabilidade do ne-

gócio com aumento da produtivi-

dade, redução de custos, redução 

de doenças, segurança no traba-

lho e meio ambiente. 

     Com vagas limitadas e Inscri-

ções gratuitas. 

     CLIQUE AQUI E SE INSCRIVA. 

 

Evento irá motivas as empresas sobre vantagens 

 

     O evento será realizado no dia 

22 de março, sendo que das 13 às 

14 horas será realizada a recep-

ção dos convidados. 

     Na sequência será respeitada a 

seguinte programação: 

     14 às 14h15: 

     Abertura do Evento com Alfeu 

Cabral, 2º Vice-Presidente – Di-

retor do Ciesp Campinas; 

     14h15 às 14h45: 

     “O Futuro da Limpeza” com 

Ricardo Vacara – Diretor Geral da 

RL Higiene; 

     14h45 às 15h15: 

     “Limpeza faz parte do seu ne-

gócio e influencia sua lucrativida-

de” com Diego Matias – Coorde-

nador técnico de Desenvolvimen-

to do Mercado da TTS do Brasil; 

     15h15 às 15h45: 

     Intervalo e Exposição/Demos- 

Empresa é condenada a pagar R$10 mil por colocar 

adolescente em condições insalubres de trabalho 

tração Sistemas de Limpeza. 

     15h45 às 16h15: 

     “Segurança e Saúde no Traba-

lho – Redução de Perdas Huma-

nas e Financeiras” com Mauro 

Dalfre – Coordenador do projeto 

Trabalhador Saudável – Paciente 

Vivo (TSPV); 

     16h15 às 16h45: 

     “Limpeza sob a ótica do 

eSocial” com Fábio Gregório – 

Diretor da Lass Contral; e 

     16h45 às 17h00: 

     “Respostas as Perguntas dos 

Participantes”. 

     Em seguida encerramento com 

a entrega de Certificados de Par-

ticipação. 

     Inscrições:     

http://www.nosevoce.com.br/campin

as/  

    N  
 

Foto: Rogério Florentino Pereira/ Olhar Direto 

 

     NORMINHA 

     Com o surgimento de novas 

mídias e estratégias para redes 

sociais, a exigência por profissio-

nais de comunicação qualifica-

dos e atualizados aumenta cada 

vez mais. Pensando na necessi-

dade de oferecer uma boa forma-

ção para esse público, o Senac 

Presidente Prudente (SP) está 

com inscrições abertas para qua-

tro cursos na área. 
 

 
 

     De curta duração, o curso Jor-

nalismo Digital e Interatividade 

na Web é uma dessas oportu-

nidades. O título faz com que os 

alunos vivenciem o mundo digi-  

Profissionais da comunicação ganham oportunidades 

de qualificação em Presidente Prudente (SP) 
 

 

dências da área. Quem vai condu-

zir essas formações rápidas, por 

exemplo, é o jornalista Leandro 

Nigre, editor do jornal O Impar-

cial”, explica Rita de Cássia Ho-

landa, gerente da unidade. 

     Computação Gráfica 

     Outra possibilidade para quem 

desejar combinar habilidades em 

comunicação e computação gráfi-

ca é o curso InDesign CC – edito-

ração eletrônica. Entre as oportu-

nidades que a formação oferece, 

está a chance de atuar em em-

presas de comunicação, na edito-

ração e diagramação de livros, 

jornais e revistas. N 
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     NORMINHA 

     Nos últimos seis anos, 149 

trabalhadores morreram em aci-

dentes de trabalho no Amazonas. 

Somente em 2017 foram registra-

dos 16 óbitos de pessoas em pos-

tos de trabalho no estado. Mais de 

31 mil comunicações de aciden-

tes de trabalho foram registradas 

em Manaus entre 2012 e 2017. Os 

dados são do Smartlab de Traba-

lho Decente, que é um laboratório 

multidisciplinar desenvolvido pe-

lo Ministério Público do Trabalho 

(MPT) e a Organização Interna-

cional do Trabalho (OIT). 

     Segundo a plataforma de mo-

nitoramento, 31.436 comunica-

ções feitas de acidente de trabalho 

em Manaus nos seis anos últimos 

anos. Os cortes, laceração, ferida 

contusa, punctura (furo ou pica-

da) totalizam 8.132 casos no pe-

ríodo. Enquanto isso, contusão e 

esmagamento (superfície cutâ-

nea) soma 5.020 casos. Outros 

3.637 casos de fraturas em aci-

dentes de trabalho ocorreram na 

capital. 

10 Setores Econômicos com 

mais acidentes de trabalho no 

AM 

     Fabricação de aparelhos de re-

cepção, reprodução, gravação e 

amplificação de áudio e vídeo: 

     2.278 

     Fabricação de motocicletas: 

     2.082 

     Transporte rodoviário coletivo 

de passageiros, com itinerário fi-

xo, municipal e em região metro-

politana: 1.605 

     Transporte rodoviário de carga 

     1.322 

      

 

Construção de edifícios: 

     1.200 

     Fabricação de artefatos de ma-

terial plástico não especificados 

anteriormente: 1.195 

     Atividades de atendimento 

hospitalar: 1.069 

     Comércio varejista de merca-

dorias em geral, com predomi-

nância de produtos alimentícios - 

hipermercados e supermercados: 

     746 

     Transporte por navegação in-

terior de carga: 745 

     Fabricação de refrigerantes e 

de outras bebidas não-alcoólicas: 

     712 

     Fonte: Smartlab de Trabalho 

Decente 

     Na capital, as atividades eco-

nômicas mais frequentemente en-

volvidas em acidentes de trabalho 

são: fabricação de aparelhos de 

recepção, reprodução, gravação e 

amplificação de áudio e vídeo 

(2.277 acidentes), fabricação de  

 

Acidentes em fábricas do Polo Industrial de Manaus concentram 

maioria dos casos do estado (Foto: Ariane Alcântara/G1 AM) 

 

     NORMINHA 

     Uma empresa de vendas de 

peças e recuperação de embrea-

gem foi condenada a pagar R$10 

mil a um adolescente de quinze a-

nos, por danos morais, além de a-

dicional de insalubridade em grau 

máximo, por colocar o garoto em 

condições insalubres de trabalho 

e estender sua jornada de traba-

lho a ponto de fazê-lo perder au-

las e reprovar por falta em algu-

mas matérias da escola. 

     A condenação moral foi deci-

dida pela primeira turma do Tri-

bunal Regional do Trabalho de 

Mato Grosso. O adolescente afir-

mou, durante seu depoimento, 

que procurou trabalho para ajudar 

em casa. Foi contratado, fez o 

treinamento e começou a lavar as 

peças, disse ainda que não acha-

va errado ter trabalhado porque 

precisa do dinheiro. 

     O relator do processo, desem-

bargador Edson Bueno, afirmou 

que a grande raiz do trabalho in-

fantil é essa coerção econômica 

que faz os menores procurarem 

emprego para auxiliar no orça-

mento doméstico, “ao ponto do 

trabalhador não perceber o grau 

de ilicitude dos fatos”. 
 

 

 

 

     Em primeira instância, foi de-

terminado o pagamento de indeni-

zação de 2 mil reais, valor que au-

mentou após recurso do traba-

lhador. Ao julgar o pedido, o Tri-

bunal Regional do Trabalho de 

Mato Grosso condenou a empresa 

a pagar 10 mil reais de indeni-

zação por danos morais ao rapaz, 

além de adicional de insalubri-

dade em grau máximo. 

     De acordo com a assessoria do 

TRT/MT, o objetivo de aumentar o 

valor da condenação por dano 

moral para 10 mil reais é indenizar 

o estudante, punir a conduta ilícita 

e desestimular a reincidência da 

conduta.   

     As empresas podem contratar 

mão de obra dos adolescentes a 

partir dos 14 anos, apenas na con-

dição de aprendiz, atendendo aos 

requisitos da legislação trabalhis-

ta e, sobretudo, evitando o exercí-

cio de qualquer atividade que co-

loque em risco a saúde dos 

menores. 

     No caso do adolescente, além 

de trabalhar com agentes insalu-

bres e sem os devidos Equipa-

mentos de Proteção individual (E 

PIs), ele precisou ficar por diver-

sas vezes além do seu horário de 

trabalho, o que, conforme enfati-

zou o relator do processo, preju- 

 
 

tal, produzindo e editando dife-

rentes tipos de texto com o auxílio 

de ferramentas da internet e vol-

tados sempre para as mídias digi-

tais. 

     Para os profissionais que que-

rem aperfeiçoar técnicas de escri-

ta, a unidade oferece o curso Re-

dação Jornalística, que prepara o 

aluno para a elaboração de textos 

jornalísticos para mídias impres-

sas, eletrônicas ou digitais, visan-

do aprimorar também o uso corre-

to da língua portuguesa. 

     “Um dos diferenciais do Senac 

Presidente Prudente é que nossos 

docentes são profissionais do 

mercado, atualizados com as ten- 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/acidentes-de-trabalho-no-amazonas-mataram-149-trabalhadores-em-seis-anos.ghtml
http://www.corridadotrabalho.com.br/
http://www.olhardireto.com.br/juridico/noticias/exibir.asp?id=37808&noticia=empresa-e-condenada-a-pagar-r10-mil-por-colocar-adolescente-em-condicoes-insalubres-de-trabalho
http://www.nosevoce.com.br/campinas/
http://www.nosevoce.com.br/campinas/
http://www.nosevoce.com.br/campinas/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
http://www.norminha.net.br/
http://www.topsegconsultoria.com.br/

