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

 

     NORMINHA 

     O Ministério do Trabalho pu-

blicou no Diário Oficial da União 

dessa segunda-feira (26) a Instru-

ção Normativa nº 142 que disci-

plina procedimentos de fiscaliza-

ção relativos a embargo e interdi-

ção para a atuação da Auditoria-

Fiscal do Trabalho. 

     A IN nº 142 define que os ter-

mos e relatórios técnicos relativos 

a embargo ou interdição executa-

dos pela fiscalização do Trabalho 

deverão  ser lavrados  e transmiti- 
dos via sistema eletrônico especí- 
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Norminha 
 

DESDE 18/AGOSTO/2009 

     NORMINHA 

     "Trabalhadora tem perna am-

putada por falta de equipamento 

de proteção coletiva", "Operário 

cai de prédio, perde a capacidade 

de trabalhar e é aposentado por 

invalidez" ou "Falta de organiza-

ção em obra resulta em acidente 

grave" são apenas alguns dos ca-

sos de acidentes de trabalho di-

vulgados diariamente pela im-

prensa ou nas redes sociais. 

     Na busca de prevenção e 

conscientização de empregadores 

e trabalhadores por melhores 

condições de trabalho e de saúde 

do trabalhador, o Ministério Pú-

blico do Trabalho (MPT) lançou a 

série "Não vire manchete!", na pá-

gina oficial do MPT no facebook. 

São cinco vídeos, lançados uma 

vez por semana, contemplando 

todo o mês de abril. 

     Os vídeos integram a Campa-

nha  Abril Verde,  cujo evento  de  

lançamento oficial está marcado 

para o dia 5 de abril, às 14h, no 

auditório do segundo andar da 

Procuradoria Geral do Trabalho 

(PGT), em Brasília. Ações, even-

tos, palestras e exposições sobre 

o tema serão promovidos por to-

do o país. Durante o mês, também 

será lançada uma nova revista da 

série "MPT em Quadrinhos" espe-

cificamente sobre a campanha. 
 

 

Clique aqui e de sua sugestão de 

temas a serem apresentados 
 

     Série - A campanha publicitá-

ria consiste numa série de cinco 

vídeos, com o lançamento de um 

episódio por semana. Em cada 

um dos VTs há depoimentos de a-

tores e narração de um locutor, vi- 

 

Santos (SP) recebe Seminário Internacional 

“Trabalho Portuário e Sindicalismo nos Portos 

em Tempos de Crise” 
 

Abril Verde na Paraíba 

Ações já confirmadas em 14 cidades 
 

 

 

 

 

     Informamos que as dúvidas e 

comentários em relação à NHO 

06 - 2ª Edição (2017), vem sendo 

esclarecidas por meio de consul-

tas técnicas (e-mail, fone), cur-

sos, visitas técnicas e outros. Pa-

ra facilitar a divulgação desses 

esclarecimentos a Fundacentro 

estará emitindo uma Nota Técnica 

no portal. 

     A nova versão da “NHO6: Ava-

liação da exposição Ocupacional” 

está disponível para: 

     DOWNLOAD. 

N 

livro “Dicionário de Saúde e Se-

gurança do Trabalhador: Concei-

tos, definições, história, cultura”. 

     Já em Campina Grande, a pro-

gramação começa no dia 3, com 

uma sessão especial na Câmara 

de Vereadores, às 9h, e a sanção 

de lei municipal que instituirá a 

campanha Abril Verde de preven-

ção a acidentes de trabalho e do-

enças ocupacionais no âmbito do 

município e dará outras providên-

cias. 

 
  
 

fico disponibilizado pela Secreta-

ria de Inspeção do Trabalho, sen-

do seu uso obrigatório a partir de 

2 de abril. 

     Os termos e relatório também 

terão de ser enviados pelo siste-

ma num prazo de 24 horas após 

sua lavratura. No caso de sua im-

possibilidade, o auditor, no mes-

mo prazo, deverá dar ciência a sua 

chefia imediata, seja por meio es-

crito ou qualquer outro meio de 

comunicação,  descrevendo exclu 
sivamente as condições ou situa-

ções que caracterizem risco grave 

Inspeção do Trabalho publica norma sobre 

embargo e interdição 

e iminente à integridade física ou 

saúde do trabalhador. 

     A gravidade e iminência, que 

ensejam o embargo ou a interdi-

ção, devem ser caracterizadas a 

partir de elementos fáticos cons-

tatados na inspeção do local de 

trabalho, os quais podem ou não 

ser acompanhados de análise de 

elementos documentais. A IN trata 

ainda sobre o processo judicial e 

administrativo de embargo ou in-

terdição e das infrações pelo não 

cumprimento da Norma. N 

Ministério do Trabalho 

Por Wesley Fernandes sob supervisão 

de Cristiane Reimberg 

     NORMINHA 

     A Norma de Higiene ocupacio-

nal NHO 06 de 2017 apresenta 

modificações para melhoria dos 

critérios e procedimentos de ava-

liação, tendo por base as altera-

ções ocorridas nas normas e cri-

térios internacionais de referên-

cia, bem como a instrumentação 

eletrônica disponível para avalia-

ção da sobrecarga térmica. 

     As Normas de Higiene Ocupa-

cional - NHO foram criadas pela 

Fundacentro com a finalidade de 

estabelecer critérios e procedi-

mentos de avaliação da exposição 

ocupacional aos agentes ambien-

tais, incluindo entre outros aspec-

tos: limites de exposição, reco-

nhecimento dos locais e condi-

ções de trabalho, abordagem em 

relação aos equipamentos e os cui 

 
 

São Paulo. 

     O evento é voltado para Traba-

lhadores, sindicalistas, docentes, 

pesquisadores, estudantes e de-

mais atores sociais no âmbito do 

trabalho portuário e da área de 

SST. 

     Informações/Inscrições 

     Aberto ao público, as inscri-

ções vão até dia 9 de abril de 

2018 em: 

http://www.fundacentro.gov.br/curs

os-e-eventos/proximos-eventos   

     Levar 1 (uma) Lata ou (Um) 

(Pacote de leite em pó para doa-

ção à entidade filantrópica (entre-

gar no local da palestra). Será e-

mitido certificado aos presentes 

(via sistema). 

N 
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"Abril Verde: MPT lança série de vídeos para 

alertar sobre acidentes de trabalho" 

     NORMINHA 

     A Fundacentro, em seu Escri-

tório de Representação na Baixada 

Santista, irá realizar o “Seminário 

Internacional sobre Trabalho Por-

tuário e Sindicalismo nos Portos 

em Tempos de Crise a se realizar 

nos dias 11 a 14 de abril de 2018, 

no auditório do Sindipetro-LP, lo-

calizado na Avenida Conselheiro 

Nébias, nº 248, Santos/SP. 

     O evento tem por objetivo co-

locar em discussão o trabalho 

portuário e os caminhos do sindi-

calismo na construção dos en-

frentamentos e das resistências 

em tempos de crise mundial do 

capital, a partir da construção de 

diálogo entre as (os) pesquisado-

ras (es) (Universidades e Institui-

ções no Brasil, Portugal, Alema-

nha e Chile) e trabalhadores que 

constroem as relações dos sindi-

catos (federações e associações) 

com seus atores sociais no âm-

bito do trabalho portuário no Bra- 

sando promover uma reflexão so-

bre o tema abordado, assim como 

o incentivo às denúncias ao MPT 

em caso de irregularidades traba-

lhistas. 
 

 
 

     Os vídeos possuem duração 

de 30 segundos e serão exibidos 

na fanpage do Ministério Público 

do Trabalho no facebook. Para di-

ferenciar cada uma das histórias 

na produção audiovisual, foram 

inseridos meios de comunicação 

distintos nos cinco episódios da 

série: rádio, televisão, smartpho-

nes, jornais impresso e on-line. 

N 

Fonte: Procuradoria Geral do Trabalho 

Envie material exclusivamente: 

contato@norminha.net.br 

 

     Segundo o procurador Raulino 

Maracajá, a campanha – em par-

ceria com o Cerest e a STTP – terá 

como slogan: “Em campo contra 

os acidentes de trabalho”. Ele in-

formou que um novo cordel será 

lançado em parceria com o Ce-

rest-CG sobre acidentes de traba-

lho de trajeto, de autoria do poeta 

Rui Vieira, o mesmo autor das 

‘NRs em Cordel’. N 

Envie material exclusivamente: 

contato@norminha.net.br 

 

Pesquisadores da Fundacentro lançam nova edição da 

Norma de Higiene Ocupacional 

 

sil e em outros países (Portugal, 

Espanha, Uruguai, Chile e Argen-

tina). 

     Trata-se de um evento ideali-

zado pela UNIFESP-Universidade 

Federal de São Paulo com a par-

ceria da Fundacentro da Baixada 

Santista e da FESPSP-Fundação 

Escola  de Sociologia  Política de 
 

 

dados com a medição. Ao todo, 

existem até o presente momento 

10 Normas de Higiene Ocupacio-

nal disponíveis no portal da ins-

tituição. 

     A segunda edição da NHO 06 

publicada em janeiro de 2018 su-

bstitui e cancela a primeira Edição 

de 2002 e foi elaborada pelos au-

tores, Eduardo Giampaoli, Irene 

Ferreira de Souza Duarte Saad, Ir-

lon de Ângelo da Cunha e Elisa 

Kayo Shibuya. 

     Confira a entrevista com um dos 

autores das NHO, Irlon de Ângelo da 

Cunha. 

 

Avaliação da Exposição Ocupacional 

aos Agentes Químicos será tema de 

palestra em Vitória (ES) 
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     NORMINHA 

     Na Paraíba, atividades do Abril 

Verde já foram confirmadas em 

João Pessoa, Campina Grande e 

nas cidades de Santa Rita, Guara-

bira, Rio Tinto, Mamanguape e 

Itapororoca, Alagoa Nova, Lagoa 

Seca, Monteiro, Patos, Sousa, 

Barra de São Miguel e Cubati. Na 

Capital, a abertura oficial do even-

to acontecerá no próximo dia 3 de 

abril, às 18h, com uma palestra de 

René Mendes e o lançamento do  

Curso PPRA com ênfase em PPP e eSocial em Araçatuba (SP) 

Será no próximo dia 07 de abril, das 8 às 17 horas. CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS. Ou solicite informações 

no e-mail contato@norminha.net.br ou celular/WhatsApp 18 99765-2705 

JAÚ (SP): Curso requisitos da SST para eSocial – 4 e 5 de maio; e o Curso de Higiene Ocupacional com 

ênfase em perícia em BRASÍLIA (DF) 17, 18 e 19 de maio e em VITÓRIA (ES) 23, 24 e 25 de maio. 

 

     NORMINHA 

     Nos dias 10, 11 e 12 de abril, 

a Fundacentro do Espírito Santo 

realizará palestra sobre “Avaliação 

da Exposição Ocupacional aos A-

gentes Químicos”, a ser ministra-

do pelo engenheiro químico e de 

segurança do trabalho (aposenta-

do da instituição), José Posse-

bon. 

   O intuito é preparar os engenhei 

ros de segurança do trabalho, 

técnicos de segurança do traba-

lho, médicos do trabalho, pessoal 

técnico responsável pela área de 

segurança e saúde no trabalho 

para avaliar e interpretar a avalia-

ção ocupacional da exposição 

aos agentes químicos. 

     Inscrição online. Informações 

com Raquel ou Aline (27) 3315. 

0040, ramal 220 e 238. Folder N 

http://www.andreamartinsadvogados.com.br/
http://www.norminha.net.br/
https://forms.zohopublic.com/rdiosesmt1/form/SugestodetemaemSSMAparaRdioSESMT1/formperma/Mum0q3wombrp49Y5yKouYtDZims5LujB-XkgmOlWNEg
https://forms.zohopublic.com/rdiosesmt1/form/SugestodetemaemSSMAparaRdioSESMT1/formperma/Mum0q3wombrp49Y5yKouYtDZims5LujB-XkgmOlWNEg
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/NHO-06.pdf
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/proximos-eventos
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/proximos-eventos
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2018/3/pesquisadores-da-fundacentro-lancam-nova-edicao-da-norma-de-higiene-ocupacional
http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2018/3/pesquisadores-da-fundacentro-lancam-nova-edicao-da-norma-de-higiene-ocupacional
http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2018/3/pesquisadores-da-fundacentro-lancam-nova-edicao-da-norma-de-higiene-ocupacional
http://www.norminha.net.br/Norminha/norminhas.asp
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/
https://www.facebook.com/norminhanet
https://www.facebook.com/norminhanet
http://www.norminha.net.br/Arquivos/arquivos.asp
http://www.fundacentro.gov.br/
http://www.inmetro.gov.br/
http://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm
https://www.anamt.org.br/portal/
http://www.abho.org.br/
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
http://www.norminha.net.br/Normas/normas.asp
http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl
https://observatoriosst.mpt.mp.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/link/noticias/AQuimES_20180327194648.pdf
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Em abril, a Fundacentro do Mato Grosso do Sul 

realiza a quarta edição do Ciclo de Palestras 

 

Programa Academic Working 

Capital, que apoia projetos 

inovadores de estudantes com 

orientação técnica e de 

negócios, chega à sua quarta 

edição 

     NORMINHA 

     O Instituto TIM convoca jo-

vens universitários para inscreve-

rem seus projetos na 4ª edição do 

Academic Working Capital (AW 

C), programa que oferece apoio 

financeiro, técnico e de negócios 

para ideias inovadoras. Entre 22 e 

30 de abril, estudantes em fase fi-

nal de graduação que possuem 

seu Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) voltado para uma 

solução tecnológica ou de inova-

ção poderão inscrever os seus ca-

ses no site do programa 

(awc.institutotim.org.br/inscreva-

se/). As melhores iniciativas rece-

berão acompanhamento, orienta-

ção de negócios e recursos finan-

ceiros para transformar sua ideia 

em um produto ou negócio. 

    Em suas três primeiras edi-

ções, o AWC já apoiou o desen- 
volvimento de cerca de 80 proje-

tos inovadores, como a Turnit He-

althcare,  sistema para  monitorar  

Instituto TIM anuncia inscrições para programa 

de empreendedorismo 

los estudantes para o e-mail ofi-

cial do programa entre os dias 22 

e 30 de abril. Os autores dos pro-

jetos selecionados receberão ori-

entação técnica e de negócios, 

participarão de workshops e serão 

acompanhados semanalmente 

por monitores do AWC. Os inte-

ressados devem se cadastrar no 

site do programa 

(awc.institutotim.org.br/inscreva-

se/) para receber as instruções. 

     No final de 2018, os jovens 

empreendedores terão ainda a 

oportunidade de participar de 

uma Feira de Investimentos, du-

rante a qual poderão apresentar 

suas soluções para profissionais 

do mercado e investidores. 

     Sobre o Instituto TIM 

     O Instituto TIM 

www.institutotim.org.br tem co-

mo missão criar e potencializar 

recursos e estratégias para a de-

mocratização da ciência, tecnolo-

gia e inovação, promovendo o de-

senvolvimento humano, utilizan-

do a tecnologia móvel como um 

dos principais habilitadores. Defi-

ne sua atuação em projetos foca-

dos em quatro pilares: Ensino (da 

educação infantil à graduação); 

Aplicações (soluções em software 

livre); Inclusão (difusão do co-

nhecimento) e Trabalho (novas o-

portunidades de atuação e capa-

citação). N 

 
 

Diferença entre Líquido Inflamável e 

Combustível e armazenamento 

 

     Conforme a Norma ABNT NBR 

7505, as distâncias de segurança 

a serem consideradas para elabo-

rar o projeto são aquelas compre-

endidas entre o costado dos tan-

ques. As seguintes distâncias de-

vem ser consideradas: 

     • Posição entre o costado dos 

tanques; 

     • Parede externa mais próxi-

ma e altura do dique; 

     • Parte externa mais próxima 

do equipamento fixo ou circula-

ção de pessoas; 

     • Limite da propriedade e ro-

dovias; 

     • Tamanho da base interna do 

dique. 

     Vale ressaltar que, além das 

distâncias entre os tanques, deve 

ser calculado o volume útil do di-

que, que, segundo a Norma, deve 

ser capaz de conter todo o volume 

do tanque nele contido. 

     Quais as distâncias de segu-

rança que devem ser adotadas ao 

se projetar uma área de armaze-

nagem de líquidos inflamáveis e 

combustíveis? 

     A NBR 7505 determina que a 

distância mínima é de 1/6 da so-

ma dos diâmetros dos dois tan-

ques adjacentes limitado a, no 

mínimo, um metro sem, no entan-

to, fazer referência se os líquidos 

são iguais ou diferentes. Nesta 

questão, existe a diferença entre a 

NR 20 que fala que a distância 

entre dois tanques de líquidos di-

ferentes é de 6 metros, neste caso 

vale a NR 20 que é mais restritiva. 

     A NBR 7505 também não a-

presenta citação se a construção 

de uma parede à prova de fogo/ 

explosão pode eliminar as dis-

tâncias de segurança. Entretanto 

devem ser consultadas normas 

internas da companhia, desde que 

fundamentadas em normas inter-

nacionais reconhecidas e que não 

estejam em desacordo com as 

normas brasileiras. 
 

 
 

     Como podem ser identificados 

tanques de produtos perigosos? 

     É obrigatório identificar qual-

quer tanque contendo produto pe-

rigoso colocando o nome do pro-

duto existente. Em complemento, 

os tanques podem ser sinalizados 

através de cores que permitem 

identificar os riscos dos produtos 

contidos. A identificação pelo no-

me e cores contribui para que a 

equipe de emergência identifique 

rapidamente os riscos do produto 

armazenado. Uma forma adicional 

de sinalização por cores pode ser 

feita através do Diamante de Hom-

mel, previsto na Norma NFPA 

704. Vale ressaltar que este tipo 

de identificação não é obrigatório 

pela legislação brasileira, tam-

pouco pode ser utilizado nos tan-

ques rodoviários e ferroviários. 

 Continua na próxima edição     

Uma ótima semana a todos e até 

a próxima! 

Patrícia Milla Gouvêa Dantas. 

      

pacientes acamados para tentar 

diminuir  as lesões por  pressões,     

comuns nestes casos; o BeThink, 

plataforma que facilita o processo 

de registros e cálculos de experi-

mentos manuais em laboratórios 

de pesquisa; o Roadiebot, um dis-

positivo que permite o controle 

automático e a distância de ampli-

ficadores analógicos de guitarras 

e baixos, e também o MyMigrai-

ne, um aplicativo para ajudar no 

diagnóstico das causas da enxa-

queca. 

     Entenda o programa 

     Podem se inscrever grupos de 

universitários de qualquer área da 

graduação, desde que o líder do 

projeto esteja matriculado na eta-

pa de execução do TCC, e que seu 

TCC seja voltado para soluções 

tecnológicas ou de inovação. Es-

tão aptos a participar alunos ma-

triculados em universidades do 

Espírito Santo, Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e São Paulo e no Distrito 

Federal. 

     Os interessados devem se ca-

dastrar desde já no site do pro-

grama 

(awc.institutotim.org.br/inscreva-

se/) para receber um e-mail com 

as instruções de participação. Os 

documentos necessários para a 

inscrição deverão ser enviados pe 

13h30 às 15h30, no auditório da 

instituição situado à rua Geraldo 

Vasques, 66 – Vila Costa Lima, 

Campo Grande – MS. 

     O objetivo é disseminar infor-

mações atualizadas sobre diferen-

tes assuntos e práticas bem suce-

didas nas áreas de segurança e 

saúde no trabalho e correlatas. 

     O Ciclo de Palestras é consti-

tuído por uma série de palestras 

que são ministradas por profis-

sionais da área e convidados pela 

instituição. A programação é ba-

seada em abordar diferentes te-

mas que assegurem o enfoque na 

prevenção da segurança e saúde 

laborais. De forma contextualiza-

da, considerando a realidade so-

cial e as experiências de vida dos 

participantes do ciclo. 

     Sobretudo, privilegiar a expo-

sição interativa e a discussão com 

o propósito de favorecer a refle-

xão sobre os assuntos propostos, 

ao mesmo tempo, em que se bus-

ca estabelecer uma relação teoria 

versus prática versus teoria. 

     Nesta edição, a instituição 

convidou o professor da Faculda-

de de direito da UFMS, Aurélio 

Briltes, para proferir a palestra. 

Aurélio também é coordenador de 

 

     NORMINHA 

     Qual a diferença entre líquido 

inflamável e combustível? 

     A definição de líquido inflamá-

vel e a de líquido combustível de-

pendem do aspecto legal em 

questão. Sob o ponto de vista le-

gal da periculosidade, vale so-

mente a definição dada pela NR 

20. O ponto de fulgor (PF) é a re-

ferência principal para se caracte-

rizar um determinado líquido co-

mo inflamável ou combustível. E-

xistem três definições distintas 

previstas na NR 20, Norma ABNT 

NBR 7505 e a Resolução ANTT n° 

420/04 da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres. A aplica-

ção de cada uma das definições 

vai depender do objetivo. 

     Segundo a NR 20, líquidos 

combustíveis e inflamáveis são 

definidos como: 

     Líquidos inflamáveis: são lí-

quidos que possuem ponto de 

fulgor ≤ 60º C. 

     Gases inflamáveis: gases que 

inflamam com o ar a 20º C e a 

uma pressão padrão de 101,3 

kPa. 

     Líquidos combustíveis: são lí-

quidos com ponto de fulgor > 60º 

C e ≤ 93º C. 

     A norma ABNT NBR 7505, por 

exemplo, considera como líquido 

inflamável todo aquele que pos-

suir ponto de fulgor inferior a 37, 

8 ºC e pressão de vapor absoluta 

igual ou inferior a 2,8 kgf/cm²; 

     O Decreto n° 96.044/88 e a 

Resolução ANTT n° 420/04, que 

regulamentam o transporte de 

produtos perigosos, definem co-

mo líquido inflamável toda subs-

tância com ponto de fulgor acima 

de 60,5 ºC (teste em vaso fe-

chado) ou 65,5 ºC (teste em vaso 

aberto). 

     Quais os requisitos técnicos 

que devem ser atendidos para 

uma estocagem de líquidos infla-

máveis e combustíveis? 

     De acordo com a NBR 7505, 

as instalações projetadas e cons-

truídas devem obedecer às boas 

práticas de engenharia, aos pro-

cedimentos internos e controles 

de qualidade inerentes e devem 

estar documentadas adequada-

mente para viabilizar a aprovação, 

vistoria e fiscalização dos órgãos 

competentes. Esta documentação 

deve incluir, sem se limitar a es-

tes itens: 

     • Projeto completo, engloban 

Repercussões trabalhistas e 

previdenciárias decorrentes 

das normas de higiene e 

segurança do trabalho será o 

próximo tema 
 

Por ACS/ Débora Maria Santos 
 

     NORMINHA 

     Em sua quarta edição, a Fun-

dacentro do Mato Grosso do Sul 

realiza mais um evento do Ciclo 

de Palestras Técnicas de Segu-

rança e Saúde no Trabalho (SST), 

no dia 25 de abril, sobre “Reper-

cussões trabalhistas e previden-

ciárias decorrentes das normas 

de higiene e segurança do traba-

lho”. 
 

 
 

     Com apoio da Fundação Uni-

versidade Federal do Mato Gros- 
so do Sul, a palestra ocorrerá das 

projetos de pesquisa e extensão 

em Direito do Trabalho e Previ-

denciário, e coordenador de práti-

cas jurídicas da UFMS. 
 

 
 

     Podem participar profissionais 

e estudantes da área de segurança 

e saúde no trabalho e de áreas a-

fins, dirigentes sindicais, repre-

sentantes de órgãos públicos e de 

ONGS, empregadores, trabalha-

dores e demais interessados. 

     Os interessados deverão con-

tribuir com 2 kg de alimentos não 

perecíveis, que serão doados à 

entidade assistencial. Será conce-

dida declaração de participação, 

com carga horária de 2 horas, aos 

presentes que a solicitarem. 

     As inscrições podem ser rea-

lizadas por e-mail ou diretamente 

pelo site. Informações a respeito 

deste evento podem ser obtidas 

das 8h às 12h e 13h às 17h, pelo 

telefone: (67) 3321-6910 ou Fax: 

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

erms@fundacentro.gov.br 

N 

do as disciplinas arquitetura/civil, 

segurança, mecânica e elétrica/ 

instrumentação; 

     • Anotações de responsabili-

dade técnica dos projetos civis, 

segurança, mecânicos e elétricos, 

da construção e montagem eletro-

mecânica, dos testes e ensaios; 

     • Laudos dos ensaios hidros-

táticos dos tanques (NBR 7821) e 

das linhas (ASME B 31.1 e ASME 

B 31.4); 

     • Laudos da soldas dos tan-

ques (tetos e costados) e das li-

nhas; 

     • Laudos das soldas do fundo 

dos tanques (NBR 7821) e da re-

sistência da malha de aterramento 

(NBR 7824). 

     Quais os cuidados que se deve 

tomar ao se projetar um sistema 

de estocagem de líquidos infla-

máveis e combustíveis?  

     Para realizar o levantamento 

visando à elaboração de um pro-

jeto, devem ser coletadas as in-

formações referentes às caracte-

rísticas físico-químicas dos pro-

dutos armazenados, característi-

cas construtivas dos tanques de 

armazenagem, área disponível pa-

ra posicionar os tanques. 

     Após coletar as informações, 

devem-se identificar as distâncias 

mínimas estabelecidas pela Nor-

ma, considerando as proprieda-

des físico-químicas dos produtos 

a serem estocados nos tanques. 

Os seguintes documentos devem 

estar disponíveis: 

     Ficha de Informação de Segu-

rança de Produtos Químicos (FIS 

PQ) dos produtos que se deseja 

estocar no parque de tanques; 

     Planta de situação onde seja 

possível identificar as distâncias 

entre os tanques, para a área de 

processo, limites da fábrica, pre-

sença de rodovias, local de passa-

gem de pessoas, escritório, vesti-

ários, acesso de caminhões de 

carregamento ou descarregamen-

to, trânsito de empilhadeiras, pai-

néis de comandos, sistema de 

transferência, entre outros. 

     Em paralelo ao projeto do par-

que de tanques, deve ser feito um 

estudo de área classificada (NR 10 

– Segurança em Instalações e 

Serviços em Eletricidade) para ga-

rantir que o posicionamento do 

painel de comando das bombas 

atenda à classificação elétrica da 

área prevista na Norma ABNT NBR 

5418 ou norma internacionalmen-

te aceita desde que atenda aos re-

quisitos mínimos da legislação e 

normas brasileiras. 

     Quais os aspectos técnicos a 

serem observados ao se projetar 

um pátio de tancagem para líqui-

dos inflamáveis e combustíveis? 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
http://www.institutotim.org.br/
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/detalhe-do-evento/2018/4/repercussoes-trabalhistas-e-previdenciarias-decorrentes-das-normas-de-higiene-e-seguranca-do
mailto:erms@fundacentro.gov.br
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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4 coisas que você precisa avaliar 

antes de demitir um funcionário 

 

Fundacentro do Rio Grande do Sul 

participa da 13ª Semana de 

Prevenção das LER´s 

 

 

 

     NORMINHA 

     Prorrogação do auxílio-doen-

ça 

     O Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) publicou no Diário 

Oficial da União (DOU), uma Ins-

trução Normativa nº 90 que muda 

algumas regras para a manuten-

ção do auxílio-doença. A partir de 

agora, o segurado que recebe o 

benefício e não se considera apto 

para retornar ao trabalho só pode-

rá fazer dois pedidos de prorro-

gação ao órgão. Antes, não existia 

limite para a quantidade de pedi-

dos de prorrogação. 

     Com isso, ao completar o se-

gundo pedido de prorrogação ao 

INSS, o segurado obrigatoria-

mente terá que passar por uma 

perícia médica conclusiva. Dessa 

forma, o perito poderá encerrar o 

benefício e, caso o segurado não 

se considere apto para voltar à a-

tiva, pode pedir um novo auxílio 

ao órgão. 

     De acordo com as regras atu-

ais do auxílio-doença, o segurado 

que recebe o benefício precisa, o-

brigatoriamente, fazer o pedido de 

prorrogação 15 dias antes do tér-

mino do pagamento do auxílio. 

     Outra mudança feita pelo INSS 

é que, a partir de agora, o traba-

lhador que se considerar apto pa-

ra o trabalho poderá voltar à fun-

ção sem necessidade de realizar 

uma perícia médica no órgão. Na 

prática, se o segurado possuir um 

auxílio com com alta programada 

(quando o perito estabelece um 

prazo para cessação do benefício) 

e não estiver mais doente antes do 

fim do prazo firmado, ele não pre-

cisará aguardar o agendamento 

de uma perícia e, assim, poderá 

retornar à empresa. Porém, para 

isso, o segurado precisa formali-

zar o pedido através de uma carta 

em um posto do INSS. 

     De acordo com o ministério do 

ços das licenças ambientais, au-

mentando de forma desproporcio-

nal e irrazoável seu preço. De a-

cordo com os autores da ação, os 

aumentos estavam na casa 1. 

000%, sem guardar relação direta 

entre o custo e os serviços pres-

tados, onerando de forma exorbi-

tante as empresas que necessitam 

de licença ambiental. 

     Para a juíza, esses novos cál-

culos, "aumentando de forma irra-

zoável o preço das licenças ambi-

entais, não guardam uma relação 

direta com o porte da atividade e 

com o custo dos serviços presta-

dos, onerando de forma exorbi-

tante as empresas que necessitam 

de licença ambiental". Isso, afirma 

a juíza, viola os princípios da ra-

zoabilidade e proporcionalidade. 

     Assim, a juíza deferiu o pedido 

de liminar, impedindo a Cetesb de 

aplicar o Decreto 62.973/2017 às 

empresas representadas pela Fi 

esp e Ciesp até o julgamento do 

mérito da ação. Com informações 

da Assessoria de Imprensa da Fi 

esp. N 

     Clique aqui para ler a liminar. 

Conjur 
 

 

      NORMINHA 

      Os motivos que levam uma 

empresa a demitir um funcionário 

são inúmeros, seja uma demissão 

por justa causa – aquela que en-

contra base legal específica – ou 

uma demissão sem justa causa – 

aquela que não possui motivo es-

pecificado em lei (mas que de 

qualquer modo tem um motivo) – 

. Neste artigo vou comentar sobre 

esta última, a qual necessita de al-

gumas análises básicas antes de 

ser propriamente aplicada. Irei a-

bordar 4 pontos importantes, va-

mos lá! 

 

     1. Estabilidade 

     Inicialmente é preciso consul-

tar se o funcionário em questão 

possui alguma estabilidade provi-

sória, o que significa que ele não 

poderá ser dispensado sem um 

justo motivo durante um certo pe-

ríodo, sob risco de a empresa pa-

gar indenização e/ou reintegrá-lo 

ao quadro de funcionários. 

     A estabilidade é um direito do 

funcionário em algumas situa-

ções, como: Mandato da CIPA, 

auxílio-maternidade, acidente de 

trabalho, dirigente sindical, etc. 

Os prazos podem ser consultados 

aqui. Além disso, devem ser veri-

ficadas as estabilidades instituí-

das em Convenção Coletiva de 

Trabalho, por exemplo: Estabili-

dade pré-aposentadoria, após au-

xílio-doença, após férias, etc. 

     Desta forma, é imprescindível 

ter ciência da estabilidade do fun-

cionário. 

 

     2. Data-Base 

     O empregador precisa ficar a-

tento a data-base do sindicato de 

sua categoria, que nada mais é 

que o período de renovação da 

Convenção Coletiva de Trabalho, 

onde ocorre a revisão das cláu-

sulas e a correção salarial dos 

funcionários. De acordo com a Lei 

nº 7.238, de 29 de Outubro de 

1984, em seu art. 9º temos: “O 

empregado dispensado, sem jus-

ta causa, no período de 30 (trinta) 

dias que antecede a data de sua 

correção salarial, terá direito à in-

denização adicional equivalente a 

um salário mensal, seja ele op-

tante ou não pelo Fundo de Garan 

 

tia do Tempo de Serviço - FGTS.” 

     Ou seja, se a demissão ocorrer 

dentro dos 30 dias que antecedem 

a data-base da CCT, será devida 

uma indenização adicional no va-

lor de um salário mensal do fun-

cionário. Valendo para este fim a 

contagem do aviso prévio indeni-

zado, inclusive. 

     3. Prévia de valores da resci-

são 

     Pode até parecer cômico eu le-

vantar este ponto, mas por incrí-

vel que pareça existem casos em 

que o empregador procede com a 

demissão sem antes avaliar seu 

custo, e no momento de quitar os 

valores não possui caixa suficien-

te. Por este motivo decidi comen-

tar. 
 

 
 

     É indispensável que o empre-

gador calcule os custos! Fazer 

uma prévia de valores e avaliar as 

possibilidades de alçar o preço é 

um dos principais pontos. 

     Ainda aqui, destaco a impor-

tância de respeitar o prazo de 10 

dias para quitar as verbas resci-

sórias, sob risco de pagar a multa 

do Art. 477 da CLT § 8º. 

     4. ASO Demissional 

     Esta situação ocorre após a 

empresa ter emitido a carta de 

dispensa do funcionário, mas 

mesmo assim pode ser um impe-

ditivo para proceder com a resci-

são. Caso o ASO demissional a-

cuse inaptidão, o funcionário não 

poderá ser desligado, devendo 

ser reintegrado e seguir trata-

mento de saúde. 

     Estes são os 4 pontos que a-

chei importante desenvolver bre-

vemente neste artigo, espero que 

seja válido para os leitores. 

     Cabe-me ressaltar ainda que, a 

empresa deve tomar todo o cui-

dado com seu posicionamento 

perante estas situações, para não 

praticar atos que vão contra a 

honra e boa fama do funcionário, 

podendo-lhe causar Dano Moral 

ou dando-lhe a entender que a 

dispensa é motivada por racismo, 

discriminação, preconceito ou al-

go do gênero. 

N 
Referências: Planalto; Guia 

Trabalhista. 

 

Andreia Ramires Goncalves 

Analista em Departamento Pessoal 

 

Chefe da Fundacentro/RS, 

Luiz Gustavo Iglesias e a 

pesquisadora e educadora, 

Maria Muccillo, participarão 

do evento 
 

Por ACS/ Débora Maria Santos 

em 22/03/2018 
 

     NORMINHA 

     A Fundacentro do Rio Grande 

do Sul estará presente na "13ª Se-

mana de Prevenção das Lesões 

por Esforços Repetitivos”, que o-

correrá no dia 12 de abril, das 8h 

às 17h30, no auditório da Escola 

Judicial do Tribunal Regional do  

 

Trabalo da 4ª Região. 

     O chefe da Fundacentro/RS, 

Luiz Gustavo Iglesias fará parte 

da mesa de abertura. Já a pesqui-

sadora e educadora, Maria Muc-

cillo, além de participar da orga-

nização do evento, também en-

cerrará a Semana de Prevenção 

das Lesões por Esforços Repeti-

tivos. 

     A realização do evento é feita 

pelo Grupo de Trabalho da LER e 

conta com apoio da Fundacentro 

e de outras instituições. 

     O endereço do evento é aveni-

da Praia de Belas, nº 1432 – Praia 

de Belas – Porto Alegre – RS 

     Informações e inscrição po-

dem ser efetuadas por e-mail: 

grupotrabalho.ler@gmail.com 

     Folder  

N 

 

 

     NORMINHA 

     Uma decisão liminar da Justi-

ça de São Paulo suspendeu a apli-

cação do decreto estadual que al-

terou o cálculo da taxa de licenci-

amento ambiental. De acordo com 

a juíza Paula Micheletto Cometti, 

da 12ª Vara de Fazenda Pública de 

São Paulo, o decreto é ilegal, pois 

viola os princípios da razoabili-

dade e proporcionalidade. 

     A decisão é válida apenas para 

os associados ao Centro das In-

dústrias do Estado de São Paulo 

(Ciesp) e aos filiados da Federa-

ção das Indústrias do Estado de 

São Paulo (Fiesp), autores da a-

ção. 

     Desde o dia 29 de dezembro de 

2017, a Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (Cetesb) es-

tava cobrando a taxa de licencia-

mento conforme o Decreto 62. 

973/2017, que instituiu nova fór-

mula de cálculo. Pelo decreto, a 

Cetesb considera a área integral 

da fonte de poluição como sendo 

a área do terreno ocupada pelo 

empreendimento ou atividade, 

passando a usar para o cálculo a 

área da edificação não ocupada 

pela atividade e que não abriga 

nenhuma fonte de poluição. Essa 

maior amplitude, segundo a juíza 

Paula Micheletto Cometti, extra-

pola a lei. 

     Além disso, a norma traz novo 

procedimento de cálculo dos pre- 

 

Desenvolvimento Social (MDS) a 

medida visa desafogar a agenda 

do órgão em relação às perícias 

médicas. No Rio, por exemplo, 

conforme o dado mais atualizado 

do INSS, o tempo médio de es-

pera para conseguir um agenda-

mento em um dos postos do ógão 

passa de 60 dias. 

     Entenda como funciona 

     Desde 2015, quando o Senado 

aprovou novas regras para a 

concessão do auxílio-doença, é 

comum beneficiários do Instituto 

Nacional do Seguro Social (IN 

SS) apresentarem dúvidas sobre 

o benefício. 

     O texto atual, que regulamenta 

a concessão, é claro quanto às 

principais regras. As empresas 

pagam os primeiros 15 dias de a-

fastamento do trabalhador, e o 

governo, a partir do 16º, pelo pe-

ríodo restante. 

     Além disso, o cálculo do valor 

do auxílio-doença hoje é feito 

considerando-se a média aritmé- 
tica simples das últimas 12 con-

tribuições ao INSS. A ideia é evi-

tar que a pessoa, já doente, co-

mece a contribuir apenas para ter 

o benefício. Mas essa exigência 

mínima de um ano de recolhi-

mento é dispensada se o segura-

do tiver sofrido um acidente de 

trabalho ou tiver desenvolvido 

uma doença causada por sua ati-

vidade. 

     Vale destacar ainda, que o au- 

xílio tem duas categorias. O pre- 
videnciário (quando o motivo do 

afastamento não tem nada a ver 

com o trabalho) não garante esta-

bilidade quando o trabalhador 

volta à ativa. O acidentário (pro-

blema sofrido na empresa ou no 

caminho) resulta em 12 meses 

sem demissão, quando o empre-

gado retorna. N 

Fonte: Mixvale. Ian Ganciar Varella - 

Advogado Previdenciário 

 

INSS muda regras para segurado 

continuar a receber o 

auxílio-doença 

 

Liminar suspende nova cobrança 

de licenciamento ambiental em 

São Paulo 

http://www.norminha.net.br/
https://www.conjur.com.br/dl/liminar-suspende-cobranca-licenciamento.pdf
https://www.conjur.com.br/2018-mar-27/liminar-suspende-cobranca-licenciamento-ambiental-sp
http://www.topsegconsultoria.com.br/
mailto:grupotrabalho.ler@gmail.com
http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/link/noticias/RSLER1404_20180322173532.pdf
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Por que a equipe de T.I. precisa ter uma boa oratória? 

Devido ao vocabulário próprio do pessoal de T.I., a comunicação com pessoas de fora da área pode causar 

muitos ruídos. Entenda. 

     NORMINHA 

     Speaker! Tudo bem? 

     Se você já precisou de servi-

ços na área de T.I, pode ter se de-

parado com alguns profissionais 

que utilizam um vocabulário pró-

prio, com muitos termos técnicos 

e palavras difíceis para quem não 

é do nicho, não é mesmo? 

     Por outro lado, se você traba-

lha com T.I, com certeza já en-

frentou desafios na hora de con-

versar com seus clientes, justa-

mente pela dificuldade que as 

pessoas têm de compreender cer-

tos jargões específicos da profis-

são. 

Foto: ShutterStock 

 
 

     Seja em qualquer uma dessas 

duas situações, algumas técnicas 

de oratória fariam toda a diferença 

para criar um diálogo eficaz. Isso 

acontece porque a área de tecno-

logia, assim como praticamente 

todas as profissões atuais, pede, 

cada vez mais, pessoas com boa 

capacidade de comunicação. 

     As faculdades de tecnologia 

tendem a focar apenas no ensino 

de habilidades específicas de tec-

nologia, dados e linguagem vir-

tual, esquecendo-se que, por trás 

de tudo isso, estão as necessi-

dades das pessoas que, de fato, 

farão uso das redes, dos compu-

tadores, programas e aplicativos. 

     Por que os profissionais da 

tecnologia precisam de uma boa 

oratória? 

     Na rotina de quem trabalha 

com tecnologia, existe a necessi-

dade  de dialogar com  o usuário 

ou a empresa para entender o que 

é preciso para customizar o siste-

ma,  identificar problemas técni-

cos e, depois disso, buscar uma 

solução. 

     Se há dificuldade em se comu-

nicar bem com outras áreas e com 

os clientes, o trabalho pode ser 

comprometido e criar ruídos co-

municacionais que prejudicam o 

ambiente de trabalho e até mesmo 

a qualidade do serviço oferecido. 

     Nós, da The Speaker, entende-

mos que em qualquer profissão é 

preciso saber expor seus pensa-

mentos de forma bem estruturada 

e clara, a fim de se fazer entender. 

Ao contrário do pensamento co-

mum, essa não é uma habilidade 

nata e pode ser aprendida através 

do estudo das técnicas de ora-

tória. 

     Se aplicadas corretamente, es-

sas estratégias podem influenciar 

na mudança da comunicação in-

terpessoal e facilitar o diálogo 

com as pessoas. Empresas que 

têm essa visão já oferecem cursos 

aos funcionários em busca de 

melhorias e os resultados são 

surpreendentes! 

     Quando pensamos nas mu-

danças possíveis na área de tec-

nologia especificamente, está a 

promoção de uma comunicação 

mais assertiva, a prática da escu-

ta, a paciência na hora de orientar 

os usuários, o equilíbrio entre a 

linguagem técnica e a usual e o 

destaque de profissionais em a-

presentações e eventos corporati-

vos. 

3 Razões para começar a 

praticar a sua oratória agora 

mesmo 

     Se você é um profissional de 

T.I e ainda têm dúvidas sobre por 

que dedicar-se à oratória, separa- 

Riscos Químicos será tema de curso abordado 

no Rio de Janeiro 

 

sável. 

     Ao conseguir organizar o seu 

pensamento, conversar com seus 

clientes, chefes e colegas de tra-

balho será muito mais fácil. No 

fim das contas, as outras pessoas 

entenderão o que você está di-

zendo com mais facilidade, in-

centivando, entre outros aspec-

tos, a fidelização de clientes e a 

harmonia no ambiente de traba-

lho. 

     3. Conhecimento técnico x di-

álogo com clientes 

     ’HTML? Código Fonte? SSD?’ 

Ahn? Por terem um alto conheci-

mento técnico, pode ser difícil, 

para os profissionais da T.I, re-

passar as informações para outra 

pessoa que não está familiarizada 

com os termos da profissão. 

     Esse é um problema muito co-

mum com pessoas que atuam nas 

áreas de exatas e tecnologia.  É 

preciso ter consciência de que 

cada termo específico pode ser 

explicado de maneira simples, 

para que pessoas de outras áreas 

também entendam o que está 

sendo dito. 

     Essa necessidade de “tradu-

zir” termos técnicos para uma for-

ma mais acessível é um dife-

rencial imenso, embora nem to-

dos os profissionais da área te-

nham consciência sobre isso. Ao 

ter a preocupação de se comuni-

car com seus clientes de um mo-

do mais simples, você está ge-

rando empatia. E isso, hoje em 

dia, é um grande diferencial. 

     Ao contrário do que, antes, es-

tava impregnado no senso co-

mum, a oratória é uma habilidade 

indispensável para profissionais 

de todas as áreas. Por isso, vale a 

pena investir nisso e começar a 

trabalhar sua comunicação agora 

mesmo. N 

https://www.thespeaker.com.br/4-

problemas-comunicacao-interpessoal-

oratoria-que-equipes-ti-enfrentam-nas-

empresas/  

Empregado que não aditou inicial consegue 

reduzir custas de R$ 20 mil 

TRT da 2ª região minorou o montante em dez vezes. 

empregado adquiriu empresa, "do 

que se conclui que possui ativi-

dades comerciais com objetivo de 

ganhos econômicos". 

     Assim, consideraram que há 

prova suficiente nos autos de que 

o empregado tem condições de 

arcar com as custas processuais e 

mantiveram o indeferimento dos 

benefícios da Justiça gratuita. 

 

     No entanto, os magistrados da 

15ª turma deram provimento par-

cial ao recurso. Eles observaram 

que "o valor das custas não aten-

de ao montante máximo estabe-

lecido na tabela da lei 9.289/96, 

que trata do valor das custas pro-

cessuais na Justiça Federal, apli-

cável por analogia nesta Justiça 

do Trabalho". 

     O valor foi alterado de R$ 20 

mil para R$ 1.915,38. O processo 

está pendente de julgamento de 

embargos de declaração. 

N 

     Processo: 1001730-

26.2016.5.02.0442 

Fonte: Migalhas 

 

Ricardo Calcini 

Instrutor de Cursos e Treinamentos "In 

Company" e Eventos Corporativos 

 

 

 

A atividade ocorre nos dias 

24, 25 e 26 de Abril 
 

Por Wesley Fernandes sob 

supervisão de Cristiane 

Reimberg 
 

     NORMINHA 
 

     A Fundacentro do Rio de Ja-

neiro realiza curso sobre “Riscos 

Químicos”, que será realizado de 

24 de Abril a 26 de Abril, das 9h 

às 17h, no auditório do 12º andar, 

do Palácio da Justiça do Traba-

lho. O prédio fica localizado na A-

venida Presidente Antonio Carlos, 

251 – Centro – RJ. 

     O seminário tem por objetivo 

oferecer aos participantes conhe-

cimentos técnicos básicos que 

permitam uma boa compreensão 

dos riscos químicos e do agravo à 

saúde dos trabalhadores decor-

rentes da exposição a estes ris-

cos. 
 

 
 

     Os engenheiros químicos e de 

segurança do trabalho, João Apo-

linário da Silva e José Possebon, 

são os docentes. Apolinário é 

doutor em Meio Ambiente e mes-

tre em Saúde Ambiental e Posse-

bon é mestre em Sistemas de 

Gestão na área de SST. 

 

 

 

 

     “Noções de Toxicologia”, 

“Classificação de produtos quí-

micos”, “Vias de penetração”, 

“Fatores agravantes/atenuantes”, 

“Medidas de controle”, “Informa-

ções sobre o produto”, “Organiza-

ção do trabalho”, “Equipamento 

de proteção individual e coletiva”, 

“Programas de prevenção”, “Ris-

cos à saúde”, serão os assuntos 

abordados ao decorrer do curso. 

     As inscrições estarão disponí-

veis a partir do dia 26 de Março e 

são realizadas através do próprio 

portal da Fundacentro, na área de 

cursos. Outras informações po-

dem ser obtidas através do e-mail 

cerj@fundacentro.gov.br ou pelo 

telefone: (21) 2508-8548 / 2507-

9041. 

     INSCRIÇÃO 

     FOLDER N 

     NORMINHA 

     O ex-empregado ingressou 

com reclamação trabalhista plei-

teando o pagamento de verbas 

decorrentes da relação de empre-

go requereu, em audiência, prazo 

para aditar a petição inicial. O pe-

dido do empregado foi deferido 

pelo juízo após concordância da 

empresa. Passados os 15 dias 

concedidos, considerando que o 

empregado não aditou a inicial, o 

juízo da 2ª vara do Trabalho de 

Santos/SP julgou extinto o pro-

cesso sem resolução do mérito, 

conforme previsão no CPC/15. 

     Ainda, na decisão, condenou o 

empregado ao pagamento das 

custas no valor de R$ 20 mil. No 

entanto, considerou pendente de 

análise o requerimento de Justiça 

gratuita. Assim, forneceu novo 

prazo para que o ex-gerente com-

provasse nos autos, por meio de 

apresentação das declarações de 

imposto de renda, o estado de mi 

 
 

 

 

serabilidade na acepção jurídica 

do termo. 

     Novamente o empregado não 

cumpriu a determinação. Com is-

so, o juízo indeferiu o pedido de 

Justiça gratuita e determinou a 

execução das custas processuais 

por meio dos convênios eletrôni-

cos estabelecidos com o TRT da 

2ª região. 

     Recurso 

     Inconformado com o indeferi-

mento dos benefícios da Justiça 

gratuita e com a determinação da 

execução do pagamento das cus-

tas, o empregado interpôs recurso 

ordinário, recebido pela 15ª turma 

do Regional como agravo de peti-

ção, baseado no princípio da fun-

gibilidade. 

     Sobre a alegação do ex-geren-

te de se encontrar desempregado 

e não ter condições de arcar com 

as custas do processo sem pre-

juízo do próprio sustento e de sua 

família, o acórdão de relatoria da 

juíza convocada Maria Fernanda 

Silveira fez constar "que o recla-

mante não é pessoa pobre na ace-

pção jurídica do termo". 

     Ao julgarem o recurso, os ma-

gistrados da 15ª turma analisaram 

as declarações de imposto de 

renda, que comprovavam que o 

empregado "durante muitos anos 

recebeu elevado salário no banco 

em que trabalhava". 

     Por fim, verificaram o valor re-

cebido na rescisão contratual, e 

os "consideráveis valores em a- 
plicações financeiras, possuindo 

ainda bem móvel e imóvel". Além 

disso, observaram, pelos docu- 
mentos juntados aos autos, que o 

mos três das muitas razões para 

você começar a estudar as técni-

cas e investir na sua comunicação 

o quanto antes. Veja: 

     1. Entender que como se fala é 

tão importante quanto o que se fa-

la 

     A maioria dos profissionais de 

T. I não tem contato com as téc-

nicas que colaboram para uma 

comunicação eficiente. O conteú-

do a ser falado, a voz, a dicção e a 

linguagem não-verbal são ele-

mentos imprescindíveis. Conhe-

cê-los e exercitá-los é fundamen-

tal para que seja possível me-

lhorar a comunicação no trabalho. 

     Uma pesquisa feita por uma 

universidade americana demons-

trou que o impacto da comuni-

cação no receptor deve-se, basi-

camente, a tais fatores: 55% ao 

visual e postura; 38% ao tom de 

voz; e 7% ao conteúdo. 

     Portanto, se a fala e o corpo 

não se expressarem em sintonia, 

a mensagem transmitida ficará 

fortemente comprometida. Isso 

mostra que há muitas barreiras a 

serem desconstruídas para me-

lhorar a comunicação e vai além 

do que se fala, mas como se fala. 

     2. Organizar o raciocínio de 

forma clara 

     É preciso aprender a organizar 

o raciocínio de forma mais clara e 

compreensível, com começo, me-

io e fim. Você já se deparou com 

alguém dando voltas no assunto 

para chegar ao que realmente de-

sejava expressar? 

     A oratória contribui para a for-

mação do pensamento de uma 

maneira mais estruturada, auxi-

liando na objetividade da trans-

missão de informações. Isso, para 

lidar com clientes e com a pressa 

do cotidiano, é um fator indispen- 

      

 

 

 

Ex-gerente de banco condenado inicialmente a R$ 20 mil em custas 

judiciais por não aditar petição inicial, conseguiu minorar em dez 

vezes o valor fixado. Decisão é da 15ª turma do TRT da 2ª região. 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
https://www.thespeaker.com.br/4-problemas-comunicacao-interpessoal-oratoria-que-equipes-ti-enfrentam-nas-empresas/
https://www.thespeaker.com.br/4-problemas-comunicacao-interpessoal-oratoria-que-equipes-ti-enfrentam-nas-empresas/
https://www.thespeaker.com.br/4-problemas-comunicacao-interpessoal-oratoria-que-equipes-ti-enfrentam-nas-empresas/
https://www.thespeaker.com.br/4-problemas-comunicacao-interpessoal-oratoria-que-equipes-ti-enfrentam-nas-empresas/
http://www.equipeni.com.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/proximos-cursos
http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/link/noticias/riscosquimicos_20180322125849.pdf
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A visitação pode ser negada 

por atraso de pensão? 

judicial, nos termos do artigo 77 

do Código de Processo Civil. 

     A criança JAMAIS pode ser 

usada como fonte de negociação 

entre os pais. N 
 

 

 

Por Patricia Frigeri Salles 

Melchiors – Parte 02/02 * 
 

     NORMINHA 

     A modalidade de trabalho em 

turno e noturno, interfere em to-

das as dimensões do conceito de 

saúde estabelecido pela Organi-

zação Mundial da Saúde, ou seja, 

interfere no bem estar físico, men-

tal e social, uma vez que perturba 

a homeostase fisiológica (ritmos 

circadianos, hábitos de sono e a-

limentares), diminui a eficiência 

do desempenho das atividades, 

prejudica as relações familiares e 

sociais e deteriora as condições 

de saúde, causando transtornos 

de sono, gastrointestinais, neuro-

psíquicos e cardiovasculares. Tal 

situação pode levar a maior mor-

bidade e absenteísmo entre os 

trabalhadores com consequentes 

custos econômicos e sociais ele-

vados tanto para o indivíduo 

quanto para a sociedade (COSTA, 

2004).   

     1) Efeitos no Ritmo Circadiano 

e nas Condições Psicofísicas 

     Os seres humanos são diur-

nos, uma vez que usualmente en-

contram-se ativos à luz do dia e 

dormem à noite. Este comporta-

mento natural é determinado pela 

oscilação regular das funções 

corporais, chamadas de “ritmos 

circadianos” que em geral apre-

sentam níveis mais elevados du-

rante o dia e níveis mais baixos, à 

noite. Este ritmo é regulado pelo 

relógico biológico e é influen-

ciado por fatores externos, tais 

como ciclos de sono/vigília, ativi-

dade produtiva, horários de refei-

ções , tempo e intensidade de ex-

posição à luz.  

     Os indivíduos que trabalham 

no turno noturno são obrigados a 

inverter seu padrão normal de vi-

gília/sono de acordo com o perío-

do de atividade ao mesmo tempo 

que buscam manter orientadas 

suas atividades sociais e família-

res diárias no seu tempo livre e 

folgas. Para Costa (2004) esta si-

tuação provoca perturbações aos 

ritmos circadianos. Tais modifi-

cações podem ser mais ou menos 

pronunciadas de acordo com o 

número de turnos noturnos su-

cessivos, e avançadas ou retarda-

das de acordo com a rotação dos 

períodos de atividade no sentido 

horário (manhã – tarde – noite) 

ou anti-horário (tarde – manhã – 

noite).  

     Segundo o mesmo autor, esta 

condição leva a uma dessincroni-

zação entre os ajustes parciais 

das diferentes funções, devido 

também a forte influência da ativi-

dade física. As variáveis que pos-

suem um componente exógeno 

prevalente (p. ex. ritmo cardiaco) 

ajustam-se rapidamente, enquan-

to aquelas com prevalência do 

controle endógeno (p. ex. tempe-

ratura corporal, cortisol) ajustam-

se mais lentamente. Além disso, 

quando se trata de sistemas de 

turnos alternantes lentos (p. ex. se 

Efeitos do Trabalho em Turnos e Noturnos na 

Saúde do Trabalhadores 

manais) este ajuste é sistemática-

mente frustrado pela “reviravolta” 

contínua imposta pelos turnos al-

ternantes.  No que diz respeito a 

estas perturbações, os trabalha-

dores queixam-se com maior ou 

menor intensidade da síndrome 

do jet lag (neste caso, do Shift 

Lag), caracterizada por sensações 

de mal estar, fadiga, sonolência, 

insônia, náuseas e dispepsia 

(perda do apetite), irritabilidade, 

prejuízo da agilidade mental e da 

eficiência do desempenho. 
 

 
 

     2) Efeitos no Sono, Problemas 

Psiconeuróticos, Eficiência do 

Desempenho e Acidentes de Tra-

balho 

     A industrialização e a tecnolo-

gia avançaram os limites da saúde 

humana, principalmente o sono 

dos trabalhadores. Este é um fe-

nômeno biológico, universal e de 

sobrevivência. Além disso, du-

rante o sono, o cérebro consome 

16% a mais de glicose e oxigênio 

do que em vigília. A desorganiza-

ção do ritmo circadiano do sono, 

por conta do trabalho em turnos e 

noturno, pode levar a sérios com-

prometimentos do funcionamento 

cerebral (FISCHER, 2004).  

     Segundo Costa (2004), o sono 

é a principal queixa dos trabalha-

dores noturnos que têm de alterar 

seus horários e estratégias de so-

no em função dos períodos de 

trabalho e inevitavelmente, o tem-

po e a qualidade do sono podem 

sofrer variações entre os diferen-

tes turnos em função das horas 

variáveis de descanso e despertar.  

Nos turnos noturnos, o sono diur-

no subsequente é perturbado tan-

to por fatores fisiológicos, uma 

vez que é difícil adormecer e dor-

mir por um longo periodo (p. ex.: 

quando a temperatura corporal 

está na ascendente) e por condi-

cionantes ambientais desfavorá-

veis (p. ex.: luz e barulho) ou 

ainda por compromissos domés-

ticos. Por consequência, o sono é 

mais curto, frequentemente inter-

rompido e alterado na sequência 

e na densidade de seus estágios. 

Por outro lado, nos turnos diur-

nos o sono geralmente é reduzi-

do, sendo interrompido pelo des-

pertar muito cedo, causando uma 

redução significante no fase REM, 

que predomina na segunda parte 

do sono noturno.  

     Este mesmo autor, afirma que 

essas perturbações e privações de 

sono além de interferirem na des-

sincronização dos ritmos circa-

dianos e na sindrome do Shift 

Lag, em longo prazo podem trazer 

transtornos severos e persistentes 

do próprio sono, fadiga crônica e 

síndromes psiconeuróticas (p. 

ex.: ansiedade e depressão crôni- 

ca) que podem exigir tratamento 

com agentes hipinóticos ou psi-

cotrópicos. 

     Monk e col apud Costa (2004), 

comenta que transtornos do sono, 

fadiga crônica, flutuações oscila-

tórias de vigilia e desempenho 

podem ainda ser fatores de con-

tribuição para falha humana e aci-

dentes de trabalho. A sonolência 

em consequência do trabalho 

muito cedo nos turnos da manhã 

ou no caso de períodos de traba-

lho prolongados, pode ainda fa-

vorecer frequências maiores de 

falhas e acidentes. 

     3) Distúrbios Gastrointestinais 

e Cardiovasculares  

     Para Costa (2004), as queixas 

mais frequentes relacionadas aos 

distúrbios gastrointestinais asso-

ciados ao trabalho noturno, são 

os transtornos do apetite, dificul-

dades de digestão, azia, dores ab-

dominais, constipação e flatulên-

cia, que podem desenvolver a 

longo prazo, doenças mais sérias 

como gastrite crônica, gastroduo-

denite, úlcera péptica e colite. 

Tais distúrbios estão relaciona-

dos aos horários irregulare de tra-

balho, disrritmia circadiana e há-

bitos alterados de alimentação 

dos trabalhadores em turnos. A 

falta de apetite é comum e prova-

velmente ocorre em virtude das 

mudanças nos horários de traba-

lho, de se alimentar e dormir. Pa-

rece que essa perda de apetite es-

tá relacionada a rejeição a refei-

ções em horários anormais.  A se-

creção de suco gástrico também 

tem seu ritmo alterado em função 

do trabalho noturno, podendo 

causar dificuldades na digestão 

de alimentos em certos períodos.   
 

 
 

     O desenvolvimento de doen-

ças cardiovasculares, sobretudo, 

as doenças coronarianas, pode 

ser considerado como um dos e-

feitos do trabalho noturno. Sendo 

esta modalidade de trabalho con-

siderada como um fator de estres-

se, ela pode causar uma ativação 

neurovegetativa, com maior se-

creção de hormônios de estresse 

e os consequentes efeitos na 

pressão arterial, no ritmo cardía-

co, nos processos trombóticos e 

no metabolismo de lipídios e da 

glicose; estes problemas podem 

ainda ser provenientes da interfe-

rência nos mecanismos compen-

satórios ligados às condições e 

aos estilos de vida,  como por e-

xemplo: tabagismo, ingestão ali-

mentar e  transtornos do sono 

(CAMPOS, 2004). 

     Além dos efeitos citados ante-

riormente, este mesmo autor, co-

menta que o trabalho em turnos e 

noturno pode ter alguns efeitos 

adversos na saúde da mulher, 

tanto  no tocante a sua  atividade  

hormonal peculiar quanto nas 

condições sociais. Smolensky e 

Reinberg apud Costa (2004), afir-

mam que outro efeito que o tra-

balho em turnos pode influenciar 

é o risco de intoxicação por su-

bstâncias químicas tanto em rela-

ção à flutuação circadiana da sus-

cetibilidade biológica a xenobió-

ticos quanto uma dissincroniza-

ção dos mecanismos de desinto-

xicação. E por fim, este tipo de 

trabalho pode levar a uma certa 

marginalização social devido à 

interferência entre a programação 

do tempo dos trabalhadores e a 

organização complexa das ativi-

dades sociais. Vale frisar que difi-

culdades familiares e sociais são 

queixas mais freqüentes do que 

as relacionadas aos problemas 

biológicos e geralmente, são a 

principal causa de má adaptação 

ao turno de trabalho, com grande 

influência nos transtornos psi-

cossomáticos já citados. N 
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     NORMINHA 

     Uma pergunta frequente é se a 

mãe tem o direito de proibir o pai 

de ver a criança se estiver com a 

pensão atrasada. A resposta é não! 

     O que a mãe pode fazer é a-

cionar a justiça para que o pai seja 

obrigado a regularizar a situação. 

Caso ele não o faça, poderá ser 

preso e/ou ter seus bens penho-

rados 

     Se a mãe resolver proibir a vi-

sitação, poderá ser condenada por 

alienação parental, podendo per-

der a guarda do filho, ou ainda ser 

condenada a pagar multa devido 

descumprimento de determinação  
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     A norte-americana Elatia Abate 

é especialista em futuro do tra-

balho e diz que há duas visões pa-

ra essa transformação do mercado 

de trabalho: “Um campo é: ‘eu te-

nho medo, estou sentindo que as 

coisas estão mudando e o que que 

eu vou fazer’. Por outro lado, são 

as pessoas como eu, uma otimista 

total, que vê toda mudança como 

oportunidade”. 

     Toda essa transformação tam-

bém vai mudar a forma como bus-

camos aprendizado. Não dá mais 

para esperar terminar um curso 

longo, conseguir um diploma. É 

preciso aprender rápido e de qual-

quer lugar. 

     André Tanesi fundou uma es-

cola online para atender a essa 

demanda: “A gente começou por- 

 

Chagas organiza jornais e 

entrega documentos no setor de 

protocolo da Aleac 

(Foto: Quésia Melo/G1) 

cionários são muito dedicados e 

amorosos. Além disso, sempre 

buscam dar o seu melhor e se es-

forçam para fazer um bom tra-

balho. 
 

 
 

     “Eles sempre querem mostrar 

mais serviço, são muito discipli-

nados e gostam de estar ocupa-

dos. A gente conversa com os co-

legas da casa para terem paciên-

cia com eles, pois existem algu-

mas limitações, mas quanto à as-

siduidade, competência não te-

mos problemas”, afirma. 

     Com o bom exemplo da Aleac, 

Raquel diz esperar que outros ór-

gãos e também o setor privado 

contrate esses profissionais. De 

acordo com relatos dos pais, após 

começar a trabalhar a imunidade 

dos dois aumentou, assim como 

uma melhora na saúde mental. 

     “Para nós como servidores es-

tá sendo muito gratificante rece-

bê-los na Aleac. É muito enrique-

cedor para nós e para eles. Seria 

muito bom se outros órgãos tam-

bém contratassem. Essa profissi-

onalização de pessoas com Down 

é muito importante e melhora a 

qualidade de vida deles”, finaliza. 

 
N 

G1 Acre 

 

Robotização abre espaço para ensinar profissões do futuro 

que sentíamos falta de aprender 

coisas novas, que a gente pudes-

se aplicar, trabalhar e se desen-

volver”. 

     A plataforma tem 43 cursos, 

entre eles de gestão horizontal, 

design thinking e bitcoin. “Surge 

uma teoria nova e ninguém tá 

falando sobre isso. A gente sentia 

falta de entender o que era e aí 

como você modela para as pes-

soas poderem aprender”, explica 

André. 

      Cada curso custa cerca de R$ 

150. Eles são desenvolvidos pela 

equipe da startup junto com espe-

cialistas nas áreas, que recebem 

uma porcentagem. O desafio é se 

antecipar, porque a transformação 

não vai parar. N 

G1 Pequenas EmpresasGrandesN 

Servidores com Down defendem inclusão e relatam experiência 

no mercado de trabalho: ‘melhor parte do dia’ 

Turismo cresce no Brasil e 

proporciona oportunidades 

de trabalho 
 

 
 

Cenário promissor da área requer profissionais qualificados; 

Recepcionista em Meios de Hospedagem é tema de curso no 

Senac Jaboticabal (SP) e tem 20 bolsas de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

são as escolas que ensinam as 

profissões do futuro. 

     Um levantamento da consul-

toria “Mckinsey & Company” a-

pontou que, com a tecnologia de 

hoje, um terço das atividades de 

dois terços das profissões podem 

ser automatizadas. Assim, moto-

rista, operador de telemarketing, 

contador, vendedor e milhões de 

outros trabalhadores correm o 

risco de virar número. 
 

 

     NORMINHA 

     A robotização já está transfor-

mando a sociedade. Até 2020, ou 

seja, daqui a apenas dois anos, 

estima-se que cinco milhões de 

empregos serão extintos em todo 

o mundo. A chamada “quarta re-

volução industrial” está alterando 

o ambiente de trabalho e, para não 

ficar para trás, é preciso aprender 

novas habilidades. E já tem em-

presário de olho nesse mercado:  

 

A chamada “quarta revolução industrial” está alterando o ambiente de 

trabalho e, para não ficar para trás, é preciso aprender novas habilidades. 

     NORMINHA 

     O setor turístico tem crescido 

exponencialmente no Brasil. 

Quem comprova isso é o Minis-

tério do Turismo, que, por meio 

de um novo mapa brasileiro des-

tacando os municípios que ado-

tam o turismo como estratégia de 

desenvolvimento, registrou 3.285 

cidades cadastradas no ano pas-

sado, em 328 regiões turísticas. 

Em 2016, eram 2.175 municípios, 

em 291 regiões. Com isso, o qua-

dro de empregos também mudou. 

Mais trabalhos relacionados à á-

rea estão sendo gerados e oferta-

dos.  

     Nesse cenário, contar com 

bons profissionais durante uma 

viagem é essencial. Atento a essa 

demanda, o curso Recepcionista 

em Meios de Hospedagem do Se-

nac Jaboticabal (SP) forma pes-

soas capacitadas e responsáveis 

para atuar em recepção e atendi-

mento de clientes em hospeda-

rias, como hotéis, resorts, pousa-

das, flats ou apartamentos. 

     “A qualificação abrange co-

nhecimentos referentes a entrada, 

permanência e saída dos visitan-

tes. O aluno ainda aprende a atuar 

em equipe e interagir com funcio-

nários de outros setores. Esse di- 

 

 

 

 

 

ferencial contribui para a satisfa-

ção e a fidelização do cliente”, a-

firma Wellington Argolo, gerente 

do Senac Jaboticabal (SP). 

     O curso Recepcionista em Me-

ios de Hospedagem oferece 20 

bolsas de estudo. As aulas ini-

ciam-se em 9 de abril e as ins-

crições para se candidatar às va-

gas gratuitas já estão abertas ex-

clusivamente pelo Portal Senac: 

www.sp.sp.senac.br/bolsasdeest

udo. Oferecida pelo Programa Se-

nac de Gratuidade, a qualificação 

exige que os candidatos tenham 

renda familiar per capita de no 

máximo dois salários mínimos fe-

derais. As inscrições podem ser 

realizadas até dois meses antes da 

data de início, a partir das 12 ho-

ras da manhã, e se encerram até 

cinco dias úteis antes da data de 

início do curso, ou quando as tur-

mas atingirem a relação de três 

candidatos por vaga; o que ocor-

rer primeiro. 

     Mais informações pessoal-

mente na unidade ou pelo Portal 

www.sp.senac.br/jaboticabal. 

Recepcionista em Meios de Hos-

pedagem 

Data: segundas, quartas e quin-

tas-feiras, de 9 de abril a 1º de 

agosto de 2018, 19 às 22h30. N 

 

Chagas diz que não gosta de 

domingos e feriados, pois não 

gosta de ficar em casa sem fazer 

nada (Foto: Quésia Melo/G1) 

sofrer preconceito eu digo que o 

importante é fazer o seu trabalho e 

não ligar para isso”, aconselha 

Chagas. 

     Celenir já havia trabalho na Se-

cretaria de Segurança Pública (Se 

sp) e Chagas trabalhou por dois 

anos na Associação de Pais e A-

migos Excepcionais de Rio Bran-

co (Apae). Atenciosos e focados, 

os dois não gostam de feriados e 

fins de semana, pois querem tra-

balhar todos os dias. 

     “Se eu ficar em casa sem fazer 

nada eu fico aperreado. Gosto de 

vir para a Aleac, organizar os jor-

nais, entregar os documentos, ver 

meus colegas. Essa é a melhor 

parte do meu dia”, destaca o auxi-

liar. 

     Inclusão 

     A diretora da Escola do Legis-

lativo Acreano, Rachel Farias, par-

ticipou da seleção da recepcio-

nista e do auxiliar. Segundo ela, 

os dois são os primeiros funcio-

nários com Síndrome de Down a 

trabalhar na Aleac. 

     “Os familiares de pessoas com 

Down sempre levantaram na Aleac 

essa bandeira da profissionaliza-

ção deles. Pensando nisso, convi-

damos algumas mães para falar 

sobre essa seleção e eles foram 

escolhidos  por já terem  trabalho 

antes e terem mais maturidade. O 

Francisco nos foi apresentado pe-

la Apae e se encaixou no perfil que 

a gente procurava”, explica. 

     Dedicação 

     Rachel afirma que os dois fun- 

     NORMINHA 

     Celenir França Vieira, de 33 

anos, e Francisco das Chagas, de 

37 anos, decidiram lutar contra o 

preconceito e realizar o sonho de 

ingressar no mercado de trabalho. 

Celenir é recepcionista e Chagas 

trabalha como auxiliar no setor de 

protocolo da Assembleia Legisla-

tiva do Acre (Aleac), em Rio Bran-

co. 

 

Celenir Vieira, de 33 anos, é 

recepcionista na Assembleia 

Legislativa do Acre (Aleac) 

(Foto: Quésia Melo/G1) 
 

 
 

     Na data em que é comemorado 

o Dia Internacional da Síndrome 

de Down, 21 de março, os funci-

onários esperam que outras pes-

soas com Down também tenham 

a oportunidade de se profissio-

nalizar. 

     “Me sinto bem, meus colegas 

de trabalho são a minha família. 

Eles me ajudam, me fazem rir, são 

minhas melhores amigas. Meu 

trabalho é um sonho realizado”, 

afirma a recepcionista. 

     Celenir e Chagas foram con-

tratados há um ano, após a re-

solução  nº 208 da mesa  diretora 

da Aleac. O documento determina 

que  2% das  vagas no quadro de 

cargos comissionados sejam o-

fertados a pessoas com Down. 

     “Eu gosto daqui, as pessoas 

são muito legais, me tratam bem. 

Fiz amigos e não quero deixar de 

trabalhar tão cedo”, afirma Cha-

gas. 

     Como recepcionista, Celenir 

atende as pessoas no balcão de 

entrada da Aleac, entrega docu-

mentos e passa informações. Ela 

afirma que nunca sofreu precon-

ceito ou foi maltratada por um co-

lega de trabalho ou outra pessoa 

que buscou atendimento. 

     “Eu nunca fui ofendida aqui. 

Eu me sinto é bem vindo. Se al-

guém me ofendeu, ou me olhou 

diferente porque tenho Down eu 

nunca vi. Dou bom dia e boa tarde 

a todos, trato todos iguais, somos 

todos iguais”, destaca. 
 

 
 

    O auxiliar também diz que nun-

ca foi vítima de preconceito no lo-

cal de trabalho, mas já foi ofendi-

do por uma mulher na igreja em 

que frequenta. Mesmo assim, diz 

que não liga para os comentários 

e que trabalha com pessoas tran-

quilas. 

     “Tem uma pessoa aqui que é 

como uma mãe para mim. De for-

ma alguma penso em sair, amo o 

que faço e ainda ganho o meu di-

nheiro. Para  quem tem  medo de 

 

http://www.norminha.net.br/
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/servidores-com-down-defendem-inclusao-e-relatam-experiencia-no-mercado-de-trabalho-melhor-parte-do-dia.ghtml
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2018/03/robotizacao-abre-espaco-para-ensinar-profissoes-do-futuro.html
http://www.sp.sp.senac.br/bolsasdeestudo
http://www.sp.sp.senac.br/bolsasdeestudo
http://www.sp.senac.br/jaboticabal
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
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Páscoa sem culpa: chocolate 

não dá espinha 

 

Docente de estética do Senac Catanduva (SP) alerta que o vilão é a 

gordura saturada; especialista aconselha a ingestão de chocolate com 

alto índice de cacau 

 

     NORMINHA 

     O treinamento de reciclagem 

para trabalho em espaço confina-

dos foi realizado pelo RH (Caroli-

na e Morgana) e SESMT (João 

Provinciato) da empresa Broto 

Legal Alimentos da cidade de 

Porto Ferreira (SP). 

 

 

     Foram envolvidos todos os 

colaboradores que atuam em es-

paços confinados, e o evento foi 

realizado em respeito ao que de-

termina a NR-33 e para ativar a-

inda mais a segurança no traba-

lho. 

 

 
 

A participação dos colaboradores é efetiva e totalmente voltada para 

que as atividades sejam aplicadas com total prevenção 
 

     O treinamento foi ministrado teoricamente e na prática pelo Sargento 

de bombeiro de Pirassununga e Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Luciano Rodrigues de Souza Alves. 

     O curso faz parte da programação anual do SESMT da Broto Legal 

que vem cumprindo todas as regras definidas em todas as NRs ine-

rentes às atividades da empresa na unidade de Porto Ferreira. 

N 
 

 

 

Juiz arbitra honorários em R$ 50 e advogado protesta 

com canção de Naiara Azevedo 

Medicina do 

Trabalho 

centrada na 

pessoa é tema 

de palestra na 

Fundacentro da 

Bahia 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi 

     NORMINHA 

     “A Medicina do Trabalho cen-

trada na pessoa” será tema de pa-

lestra a ser realizada na Funda-

centro da Bahia, no dia 25 de abril 

de 2018. 
 

 

Clique aqui e de sugestões de 

temas a serem apresentados 
 

     Durante a manhã, em evento 

que acontece das 9h às 12h, a pa-

lestrante, Ana Paula Teixeira dis-

correrá sobre alguns modelos da 

prática assistencial na saúde do 

trabalhador encontradas na con-

temporaneidade e seu impacto 

para a saúde e segurança do tra-

balho convidando os participan-

tes a uma reflexão sobre o seu 

próprio papel como agente de 

transformação dessa realidade. 

     A palestrante é Médica do Tra-

balho pela ANAMT/AMB, Especi-

alista em Ergonomia pela Univer-

sidade Federal do Paraná, Psico-

terapeuta Corporal Reichiana pelo 

Centro Reichiano de Psicotera-

pias Corporais, Pós-Graduada em 

Administração Hospitalar pela 

Universidade São Camilo, com 

MBA em Gestão em Saúde pela 

Fundação Getúlio Vargas e Ava-

liadora de Qualidade pela ONA. 

     Inscrições: 

     crba@fundacentro.gov.br 

     Será realizada no auditório da 

Fundacentro, situado à rua Alceu 

Amoroso Lima, 142, centro me-

tropolitano de Salvador (BA). N 

     NORMINHA 

     Com a chegada da Páscoa, 

uma das grandes preocupações, 

principalmente do público femini-

no, é em relação à pele. Nesse pe-

ríodo em que o consumo de cho-

colate aumenta consideravelmen-

te, sempre aparece a dúvida: será 

que chocolate dá espinha? 

     Agora é possível aproveitar a 

data sem medo. De acordo com 

Mikaela Marcelino, docente do 

curso Técnico em Estética do Se-

nac Catanduva, a questão é um 

mito. “O cacau em si é ótimo e 

muito benéfico para a pele, pois é 

rico em antioxidantes devido a 

presença de alguns minerais. São 

outros componentes presentes 

em alguns chocolates que contri-

buem para essa situação”, diz. 

     A docente explica que a acne 

surge a partir de fatores alimenta-

res, hormonais, genéticos e tam-

bém emocionais. No caso dos o-

vos de chocolate, são as gorduras 

saturadas e açúcares que estimu-

lam as glândulas sebáceas, dei-

xando a pele mais oleosa e pro-

pícia ao surgimento de espinhas. 

     A dica de Mikaela, portanto, é 

dar preferência aos chocolates 

que contenham 70% de cacau ou 

mais. “Quanto maior o índice de 

cacau, menor o percentual de gor-

dura. Consequentemente, meno-

res serão as chances do apare-

cimento e agravamento da acne”, 

ressalta. 

     Para evitar uma pele indesejá-

vel,  a especialista  ainda  orienta 

quanto ao uso de sabonetes, tôni-

cos, esfoliantes e filtro solar ade-

quados para cada tipo de pele. 

“Além da alimentação equilibra-

da, fazer uma higienização correta 

é essencial para ter uma pele sau-

dável. A limpeza promove uma re-

novação celular e faz com que a 

pele fique em perfeito equilíbrio”, 

finaliza Mikaela. 
 

 
 

     Técnico em Estética 

     Aos que querem aprender es-

sas e outras técnicas para manter 

a saúde da pele, com a possibi-

lidade de trabalhar na área da be-

leza ou ainda de abrir o próprio 

negócio, o Senac Catanduva está 

com inscrições abertas para o 

curso Técnico em Estética. As au-

las abrangem procedimentos es-

téticos faciais e corporais e são 

voltadas para alunos com idade 

mínima de 18 anos. 

     Mais informações: 

     www.sp.senac.br/catanduva. 

     O Senac Catanduva fica na Rua 

Santos, 300, no Centro. 

N 

     NORMINHA 

     Revoltado com o arbitramento 

de honorários advocatícios no va-

lor de R$ 50, o equivalente a 10% 

do valor de uma indenização de 

danos morais de R$ 500, o advo-

gado Cláudio Alvarenga, de As-

sis, no interior de São Paulo, re-

solveu apelar da decisão do juiz 

Zender Barbosa Dalcin, da comar-

ca de Maracaí, de uma maneira 

um tanto quanto incomum. 

     “Este subscritor quer acreditar 

que o r.Juízo de piso, ao proferir a 

sentença, não estava escutando a 

música de Naiara Azevedo com 

participação da dupla Maiara e 

Maraísa — 50 Reais”, provocou o 

advogado no recurso de apela-

ção. 

     Alvarenga escreveu que perce-

beu “um sentimento que desme-

rece o profissional, que demora 

tanto tempo para elaborar uma 

petição e colaborar com a máqui-

na judiciária, ao fim do processo, 

percebe a quantia de R$ 50”. 

     O recurso de apelação, que 

ainda não foi julgado pelo TJSP, 

busca a reforma da sentença pro-

ferida pelo juiz.  A petição inicial 

pedia que a autora da ação rece-

besse uma indenização por dano 

moral de R$ 29.740 por ter seu 

nome negativado, quando ainda 

era menor de idade, sob a ale-

gação de não ter pago uma assi-

natura de revistas de beleza. 

     “Salta os olhos o valor arbitrado a 

título de honorários de sucumbência. 

Este subscritor quer acreditar que o r. 

Juízo de piso, ao proferir a sentença, 

não estava escutando à música de 

Naiara Azevedo com a participação 

da dupla Maiara e Maraisa – “50 

reais”. 

     De fato, é um sentimento que des-

merece o profissional, que demora 

tanto tempo para laborar uma petição 

e colaborar com a máquina judiciá-

ria, ao fim do processo, percebe a 

quantia de R$50,00 (cinquenta reais) 

     Lamentável! Fica registrado o 

protesto de irresignação deste pobre 

advogado. E pelo jeito, mais 10 sen- 

. 

    

tenças do r. juízo de piso nesse sen-

tido, vai ter que parar de advogar e 

procurar um emprego com salário 

fixo. 

     Trecho da petição do advogado 

Claudio Alvarenga. 

     Embora o Ministério Público 

também tenha entendido ser cabí-

vel a indenização por danos mo-

rais, mas no valor correspon-

dente a cinco salários mínimos, o 

juiz condenou a empresa Mundial 

Comércio de Livros Birigui a pa-

gar somente R$ 500, mais R$ 50 

de honorários advocatícios. 

     “Lamentável! Fica registrado o 

protesto de irresignação deste 

pobre advogado. E pelo jeito, 

mais 10 sentenças do r.  Juízo de 

piso nesse sentido, vai ter que 

parar de advogar e procurar um 

emprego com salário fixo.”, es-

creveu na apelação Alvarenga. 

     Procurado pela reportagem, o 

advogado afirmou que resolveu 

usar a música “50 Reais” no re-

curso de apelação como uma for-

ma de chamar atenção dos de-

sembargadores para que essa si-

tuação “constrangedora” seja re-

vertida. 

     “Quando fiz o recurso essa 

música estava estourando e tinha 

a coincidência do refrão citar o 

mesmo valor do honorário fixa-

do”, explica o profissional, acres-

centando que esta foi a primeira 

vez que utilizou uma canção num 

documento judicial. 

     A condenação ao pagamento 

de  R$ 500 a  título de danos mo- 

 

 

Cláudio Alvarenga, de Assis, interior de São Paulo, citou música 

em apelação para chamar atenção de desembargadores para 

situação constrangedora 

rais, para o advogado também é 

irrisória e não levou em conside-

ração nem os danos causados à 

menor nem o descaso da em-

presa ao descumprir a lei e ven-

der uma assinatura de revista a 

uma menor sem autorização dos 

responsáveis. 

     Levantamento de depósito 

     Depois de a empresa condena-

da ter depositado os valores fixa-

dos na sentença sem nenhum 

questionamento ou recurso contra 

a decisão de primeiro grau, o ad-

vogado Cláudio Alvarenga pediu 

um levantamento do depósito. 

     O juiz, então, requisitou, com 

base no artigo 520, IV, do Novo 

CPC, ao advogado o depósito de 

um caução de R$ 550 – exata-

mente o mesmo valor da conde-

nação, a ser feito em até cinco 

dias. 

     “Com isso, não consigo nem 

pagar o combustível e pedágio do 

trajeto da minha cidade, Assis, até 

a comarca de Maracaí. Estou 

constrangido com toda essa situ-

ação”, protestou Alvarenga. 

     A reportagem procurou, via as-

sessoria de imprensa do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo 

(TJSP) o juiz Zender Barbosa Dal-

cin, da comarca de Maracaí, mas 

a comunicação do tribunal se li-

mitou a dizer que magistrados não 

podem se manifestar porque são 

vedados pela Lei Orgânica da Ma-

gistratura (Loman). N JOTA 

Alexandre Leoratti – São Paulo 

 

Broto Legal realiza reciclagem em atividades de espaços confinados 

http://www.norminha.net.br/
https://forms.zohopublic.com/rdiosesmt1/form/SugestodetemaemSSMAparaRdioSESMT1/formperma/Mum0q3wombrp49Y5yKouYtDZims5LujB-XkgmOlWNEg
https://forms.zohopublic.com/rdiosesmt1/form/SugestodetemaemSSMAparaRdioSESMT1/formperma/Mum0q3wombrp49Y5yKouYtDZims5LujB-XkgmOlWNEg
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.sp.senac.br/catanduva
https://www.jota.info/justica/juiz-arbitra-honorarios-em-r-50-e-advogado-protesta-com-cancao-de-naiara-azevedo-15032018


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 08/11 - Norminha - DESDE 18/08/2009 - ANO 10 - Nº 460 - 29/03/2018 

Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 460 - 29/03/2018 - Fim da Página 08/11 

 

     NORMINHA 

     O Senac Barretos (SP) inicia o 

atendimento gratuito para quem 

deseja passar pelo procedimento 

de podologia realizado pelos alu-

nos do curso Técnico em Podolo-

gia a partir de 2 de abril. O serviço 

é supervisionado pelos docentes 

e precisa ser marcado diretamente 

na unidade. 

     Estão sendo oferecidos trata- 

 

Senac Barretos oferece atendimento gratuito de podologia 

Procedimentos serão realizados por alunos do curso Técnico em Podologia sob a supervisão do docente 

 

  

 

mentos de Podoprofilaxia, que in-

clui corte correto das unhas, re-

moção de calos e micoses, além 

de massagem relaxante, cuidados 

com unhas encravadas e atendi-

mento especial para pés diabé-

ticos. 

     De acordo com a docente do 

curso, Ana Luiza Bonatelli Mar-

ques, os alunos já possuem a prá-

tica em sala de aula e o atendimen 

mais dinâmica de comunicação, 

pois age com resultados objetivos 

e assertivos. Dessa forma, é im-

portante que os profissionais se-

jam capacitados para desenvolver 

campanhas e mensagens atrativas 

e inteligentes”. 

     Conforme pontua Fellipe, para 

conseguir destaque para marcas, 

produtos ou serviços, é importan-

te que o publicitário crie conteú-

dos criativos e que realmente in-

teressem a sociedade. Assim, 

também terá retorno de sucesso 

na carreira. 

N 
 

 

 

Publicidade movimenta bilhões no mundo e 

incrementa as oportunidades de emprego 
Setor está em expansão e busca por profissionais qualificados; Senac Franca (SP) está com vagas abertas 

para o curso Técnico em Publicidade 

to ao público reforça ainda mais o 

aprendizado e a formação deles. 

“A ideia dos alunos começarem a 

fazer atendimento ao público ex-

terno é adquirir mais segurança 

para chegarem preparados ao 

mundo do trabalho”, explica. 

     Por dia, serão nove agenda-

mentos em dois horários diferen-

tes: às 8h30 e às 10 horas. As va-

gas são limitadas e para ser aten-

dido é preciso marcar diretamente 

na unidade Senac Barretos, na 

Avenida 21, 087 – Centro. 

N 
 

 

 
 

Aposentadoria do trabalhador rural: 

requisitos, possibilidades e 

impedimentos 

 
 

nas categorias de segurado em-

pregado, contribuinte individual, 

trabalhador avulso e segurado es-

pecial, com observância da idade 

de 65 anos para o homem e 60 

anos para a mulher”, explicou o 

ministro. 

     Ele observou que existem inú-

meros segurados da Previdência 

Social que trabalharam no meio 

rural por longo tempo e, posteri-

ormente, buscaram melhores 

condições de vida na área urbana. 

Segundo ele, esse passado de tra-

balho rural não pode ser ignorado. 

     “No período como trabalhador 

rural, diante da ausência de con-

tribuições previdenciárias, deve 

ser considerado para fins de cál-

culo atuarial o valor do salário mí-

nimo. Esta, no meu modo de sen-

tir, é a inteligência do parágrafo 4º 

do artigo 48 da Lei de Benefícios”, 

argumentou o ministro (REsp 1. 

367.479). 

     Prova testemunhal 

     No site do INSS, é possível 

conferir alguns exemplos de do-

cumentos aptos a comprovar a 

atividade rural do trabalhador para 

a concessão da aposentadoria 

rural, como contrato de arrenda-

mento, notas fiscais e título de e-

leitor. 

     Antes do julgamento do REsp 

1.348.633, sob o rito dos recursos 

repetitivos (Tema 638), alguns tri-

bunais consideravam como traba-

lho rural apenas o período poste-

rior à data do documento mais an-

tigo apresentado, mas a Primeira 

Seção do STJ modificou esse en-

tendimento e firmou a tese de que 

é possível comprovar o período de 

trabalho rural anterior ao do re-

gistro material mais antigo, por 

meio de testemunhas. 

     O colegiado reconheceu que a-

pesar de a Súmula 149 do STJ 

estabelecer que “a prova exclusi-

vamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola 

para efeito da obtenção de bene-

fício previdenciário”, é possível, 

mediante apresentação de um iní-

cio de prova material, o reconhe-

cimento do tempo de serviço ru-

ral, corroborado por testemunhos 

idôneos. 

     Imediatamente anterior 

     Outra tese firmada pela Pri-

meira Seção em recurso repetitivo 

(REsp 1.354.908) foi a de que “o 

segurado especial tem que estar 

laborando no campo, quando 

completar a idade mínima para se 

aposentar por idade rural, mo-

mento em que poderá requerer 

seu benefício” (Tema 642). 
 

 
 

     No caso apreciado, uma segu-

rada ajuizou ação contra o INSS 

para garantir o recebimento do 

benefício da aposentadoria rural 

por idade. A sentença, confirmada 

no acórdão de apelação, julgou o 

pedido procedente. 

 
N 

Superior Tribunal de Justiça 

 
 

ternativos vêm sendo destaque no 

meio publicitário”, diz o docente. 

     Por isso, o setor precisa de 

profissionais especializados. Para 

atender às necessidades de em-

presas e consumidores, que estão 

cada vez mais exigentes, é neces-

sário que o publicitário esteja 

qualificado em práticas e conteú-

dos e atualizado com as mudan-

ças do mercado e do perfil de 

consumo, para ser capaz de pro-

por ideias inovadoras e que enga-

jem o público.   
 

 
 

     Fernanda Abreu, 28 anos, ex-

aluna do Técnico em Publicidade 

do Senac, comprova o quanto o 

conhecimento abre portas. Após a 

qualificação na área, conseguiu 

ingressar em uma das maiores a-

gências de publicidade de Franca. 

“Entrei como estagiária e, depois 

de um ano, fui efetivada. Estou 

conquistando meu espaço dentro 

da empresa e o reconhecimento 

no mercado”, ressalta. 

     Fernanda também destaca que  

o setor é promissor. “Atualmente, 

a publicidade se tornou a forma 

 

     NORMINHA 

     Em 2018, os investimentos em 

publicidade devem movimentar, 

no mundo todo, aproximadamen-

te US$ 578 bilhões. O montante 

representa um crescimento de 4, 

1% sobre o valor registrado no 

ano passado. De acordo com a 

consultoria Zenith, responsável 

pelas projeções, esse índice posi-

tivo na casa dos 4% deve se re-

petir também em 2019 e em 2020, 

ano em que a publicidade movi-

mentará, globalmente, algo em 

torno de US$ 650 bilhões. 

     Nesse cenário de crescimento, 

o Brasil fica em sétimo lugar no 

ranking de incrementos até 2020, 

o que confirma o quanto a comu-

nicação está em plena expansão e 

o país tem uma participação sig-

nificativa no setor. Para Fellipe 

Roland, docente da área de comu-

nicação e artes do Senac Franca, 

a publicidade ainda ganha força 

pela sua constante inovação. 

     “As redes sociais, por exem-

plo, trouxeram novos canais para 

se comunicar e, com eles, a ne-

cessidade de repensar estratégias 

de marketing em um prazo curto 

de tempo. Porém, não é só nas 

mídias on-lines que surgem for-

mas de se propagar a mensagem 

comercial. Inúmeros casos de uti- 
lização e criação de conteúdos al- 

Vigilante com ou sem arma de fogo 

tem direito a aposentadoria especial 

 

     NORMINHA 
 

     É possível reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade 

de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo 

após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à 

atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 

     Fonte: RECURSO ESPECIAL N 1.410.057 - RN 2013-0342505-2 N 

Tiago Gimenez Stuani  

OAB/SP 261.823 

     NORMINHA 

     O regime geral da Previdência 

Social oferece um tratamento di-

ferenciado aos trabalhadores que 

exercem atividade rural, em regi-

me de economia familiar e sem 

empregados permanentes. Regu-

lada pelo artigo 48, parágrafos 1º 

e 2º, e pelo artigo 143 da Lei 8. 

213/91, a concessão da aposen-

tadoria rural, entretanto, nem 

sempre se dá de forma pacífica. 

Em muitos casos, o Superior Tri-

bunal de Justiça (STJ) precisa in-

tervir para que a norma infra-

constitucional seja cumprida. 

     Todo trabalhador que compro-

ve o exercício da atividade rural 

ou de pescador, de forma indi-

vidual ou com auxílio da família, 

por 15 anos, além da idade míni-

ma (55 anos para mulher e 60 pa-

ra homem), tem direito de soli-

citar o benefício, que é de um sa-

lário mínimo. 
 

 
 

     Trabalho infantil 

     Apesar de a maioria dos traba-

lhadores rurais começar a traba-

lhar ainda na infância, não é todo 

o período que pode ser usado pa-

ra o cálculo dos 15 anos exigidos. 

De acordo com a jurisprudência 

do STJ, “comprovada a atividade 

rural do trabalhador menor de 14 

anos, em regime de economia fa-

miliar, esse tempo deve ser com-

putado para fins previdenciários.” 

     Por aplicação do princípio da 

universalidade da cobertura da 

seguridade social, o entendimen-

to da corte é de que a proibição 

do trabalho ao menor de 14 anos 

foi estabelecida em benefício do 

menor e não em seu prejuízo. 

Dessa forma, no julgamento do 

REsp 573.556, a Quinta Turma do 

STJ admitiu o cômputo do perío-

do de serviço rural prestado a 

partir dos 12 anos como tempo 

de contribuição. 

     Tamanho da propriedade 

     O STJ também já se pronun-

ciou a respeito da polêmica sobre 

a dimensão do imóvel rural, isto 

é, se ela descaracteriza ou não o 

regime de economia familiar. No 

julgamento do REsp 1.532.010, o 

Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região (TRF3) considerou que 

não foi devidamente comprovado 

o exercício da atividade rural, em 

regime de economia familiar, em  

 
 

razão do tamanho da propriedade. 

     Segundo o acórdão, “a exten-

são da propriedade, descrita na e-

xordial (74,1 hectares), nas certi-

dões (74,1 e 36,3 hectares), nas 

declarações cadastrais de produ-

tor (36,3 e 46,4 hectares), bem co-

mo na escritura pública de divisão 

amigável (70,6286 hectares), des-

caracterizam a alegada atividade 

como pequeno produtor rural em 

regime de economia familiar”. 

     A decisão foi reformada no ST 

J. De acordo com o relator, mi-

nistro Sérgio Kukina, o entendi-

mento do TRF3 contrariou a juris-

prudência do tribunal, segundo a 

qual o tamanho da propriedade, 

por si só, não descaracteriza o re-

gime de economia familiar, quan-

do preenchidos os demais requi-

sitos necessários à sua configu-

ração, que são a ausência de em-

pregados permanentes e a mútua 

dependência e colaboração do nú-

cleo familiar nas lides no campo. 

     Aposentadoria híbrida 

     A aposentadoria rural híbrida é 

o benefício que considera tanto o 

tempo de trabalho urbano quanto 

o tempo rural. No STJ, A Segunda 

Turma manteve decisão do Tribu-

nal Regional Federal da 4ª Região 

(TRF4) que concedeu a uma um-

lher o benefício da aposentadoria 

híbrida ao permitir que o período 

de atividade rural fosse somado 

ao do trabalho urbano. 
 

 
 

     Para o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), a aposen-

tadoria foi concedida de forma 

inadequada e sem fonte de cus-

teio, mas o relator, ministro Mau-

ro Campbell Marques, não aco-

lheu a argumentação. 

     Segundo ele, a Lei 11.718/08, 

que deu nova redação ao artigo 11 

e ao artigo 48 da Lei 8.213/91, 

criou a possibilidade de mesclar 

os requisitos das aposentadorias 

por idade urbana e rural, sem o di-

reito à redução de cinco anos na 

idade exigida para a concessão. 

     “A Lei 11.718/08, em vigor 

desde 23/6/2008, deu nova reda-

ção aos artigos 11 e 48 da Lei 8. 

213/91, acrescentando ao artigo 

48 os parágrafos 3º e 4º, criando a 

possibilidade de concessão de a-

posentadoria por idade aos traba-

lhadores rurais que se enquadrem  

http://www.norminha.net.br/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 09/11 - Norminha - DESDE 18/08/2009 - ANO 10 - Nº 460 - 29/03/2018 

Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 460 - 29/03/2018 - Fim da Página 09/11 

pagamento, dentro do período 

dos 10 meses, a empreendedora 

perde seu direito à licença mater-

nidade, por isso, fiquem atentas 

aos pagamentos! 
 

 

Lorena Lucena TôrresPRO 

Especialista em Direito Ambiental e 

atuante em Direito de Família e 

Sucessões 

     Espero que tenham gostado de 

mais esta dica e que deixem seus 

comentários. Enquanto isso, siga-

nos em nossas redes sociais: 

Instagram: 

www.instagram.com/lucenatorresadv/  

Página do Facebook: 

www.facebook.com/lucenatorresadv/  

Blog: 

https://lucenatorresadv.wordpress.com  

Site: www.lucenatorresadv.com  

 

Até breve! 

N 

cas e serviços com eletricidade. 

     A segunda norma descumpri-

da define as referências técnicas, 

princípios fundamentais e medi-

das de proteção para garantir a 

saúde e a integridade física dos 

trabalhadores. Ela também rela-

ciona os requisitos mínimos para 

a prevenção de acidentes e doen-

ças do trabalho nas fases de pro-

jeto e de utilização de máquinas e 

equipamentos de todos os tipos. 

     A terceira NR que não foi ob-

servada na obra do viaduto trata 

dos requisitos mínimos e as me-

didas de proteção para o trabalho 

em altura, envolvendo o planeja-

mento, a organização e a execu-

ção. Ela visa garantir a segurança 

e a saúde dos trabalhadores en-

volvidos direta ou indiretamente 

com a atividade. 

     E a quarta estabelece diretrizes 

Crédito: Divulgação/Ministério do Trabalho 

 

Ação ocorreu após acidente com 

empregado na construção 

de ordem administrativa, de pla-

nejamento e de organização, que 

objetivam a implementação de 

medidas de controle e sistemas 

preventivos de segurança nos 

processos, nas condições e no 

meio ambiente de trabalho na in-

dústria da construção. 

     As máquinas, equipamentos e 

setores de serviços que estavam 

em desacordo com a legislação 

foram totalmente paralisados e in-

terditados. N 

Ministério do Trabalho 

Assessoria de Imprensa 

Salvando o mundo 
Guia da ONU voltado ao preguiçoso propõe mudanças positivas com atitudes simples 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi 

     NORMINHA 

     Foi realizada na manhã da úl-

tima sexta (23/03), reunião para 

discutir os detalhes iniciais do V 

Congresso Nacional de Seguran-

ça e Saúde no Trabalho Portuário 

e Aquaviário - VCNSSTPA. 

     O Congresso Portuário e A-

quaviário tem como objetivo pro-

mover o intercâmbio de experiên-

cias e informações técnico-cientí-

ficas no âmbito da segurança e 

saúde do trabalho portuário e a-

quaviário entre empregadores, 

trabalhadores e governo. 
 

 
 

     As pautas abordadas incluí-

ram local de realização do evento, 

temas a serem apresentados, no-

meação da comissão técnica e e-

xecutiva e a possibilidade de fir-

mar parceria com instituição de 

ensino para a realização do even-

to, a exemplo dos congressos an-

teriores realizados em universi-

dades. 

     Para o Diretor Técnico da ins-

tituição, Robson Spinelli Gomes 

é importante observar o local de 

realização do evento que deverá 

receber cerca de 800 pessoas, se-

guindo a mesma performance 

dos eventos anteriores, como o 

caso do IV Congresso Portuário e 

Aquaviário realizado em 2016 na 

UNISANTA, em Santos (SP) e o III 

Congresso Nacional de Seguran- 

dedores saírem da informalidade e 

aderirem ao MEI. 

     Nesse sentido, o salário-ma-

ternidade é pago diretamente pelo 

INSS, durante 120 dias e é neces-

sário ter ao menos 10 meses de 

contribuição previdenciária para 

estar apta ao benefício. 

     Então, como esta empreende-

dora poderá solicitar o Salário-

Maternidade? 

     A requisição do salário-mater-

nidade deverá ser realizada direta-

mente com a Previdência Social, 

pelo site, ou, por telefone, ligando 

para o número 135. Já os docu-

mentos necessários para a solici-

tação, são: 

     - RG, CPF, Carteira de Traba-

lho, carnês e comprovantes de re-

colhimento do INSS. 

     Em relação ao valor do bene-

fício, este irá variar de acordo com 

a contribuição feita nos últimos 15 

meses e será calculada pela previ-

dência no momento da solicita-

ção. Próxima dica trarei a dúvida 

se MEI recebe ou não abono de 

PIS, fiquem atentos! 

     Informação importante: 

     Se houver algum atraso neste 

ça e Saúde no Trabalho Portuário 

e Aquaviário, realizado em 2014, 

na UNIVALI, em Itajaí (SC). 

     Com relação à temática, Spi-

nelli sugeriu que sejam incluídos 

temas cujo foco seja a tecnologia 

do trabalho portuário e aquaviário. 

     Participaram da reunião, o as-

sessor da Presidência, Washin-

gton Santos (Maradona), a asses-

sora da Diretoria Técnica, Tereza 

Luiza Ferreira dos Santos, Claudia 

Cecilia Marchiano, chefe de Even- 

 

Realizada Reunião preparatória sobre 

congresso dos portos 

tos e as Unidades Regionais da 

Fundacentro de Pernambuco, Es-

pirito Santo e Santos (por vídeo-

conferência). 

     O V Congresso será coordena-

do pela Fundacentro de Pernam-

buco. 

     Estima-se que o evento acon-

teça em 2019, no mês de abril, 

data em que se celebra o Dia 

Mundial em Homenagem às Víti-

mas de Acidentes do Trabalho. 

N 

*Luiz Augusto Damasceno Brasil 

     NORMINHA 

     O cantor e compositor Raul 

Seixas tinha um versinho na sua 

música sobre a cidade de Thor 

que dizia: Buliram muito com o 

planeta/ E o planeta como um ca-

chorro eu vejo/ Se ele já não a-

guenta mais as pulgas/ Se livra 

delas num sacolejo. 

     Pois bem, na saga histórica do 

homem sobre a terra este buscou, 

em primeiro lugar, a sua própria 

proteção, depois a de seus fami-

liares, logo em seguida a de sua 

clã, tribo, grupo, para depois lutar 

por sua comunidade, bairro, cida-

de, estado e país. Ao longo de sé-

culos essa proteção permitiu que 

as sociedades fossem sendo for-

matadas, até por meio de san-

grentos embates, para de apre-

sentarem neste Século 21 sob os 

modelos que nós conhecemos, 

obviamente com muitas desigual-

dades e injustiças, mas sendo o 

que sobrou do caldo de lutas pe-

las sobrevivência. 

     Até à segunda revolução dita 

industrial (18590-1945) os im-

pactos causados no planeta pela 

humanidade ainda eram restritos 

e de pequena monta, até restritos 

e de pequena monta, até certo 

ponto imperceptíveis a olho nu. 

Entretanto, a partir da segunda 

metade do Século 20 e de modo 

mais célere, a humanidade come-

çou a destruir a própria casa, o 

planeta Terra. Como resultado, o 

planeta começou a dar sinais de 

que não iria suportar pelos sécu-

los seguintes as agressões e os 

impactos que vinha sofrendo. Daí 

resultando, principalmente, na 

extinção de inúmeras espécies, 

diminuição dos mananciais, ero-

sões, poluição do ar, dos rios e 

mares, destruição da camada de 

ozônio, aquecimento global, der-

retimento das calotas polares, 

chuva ácida, efeito estufa, destruí-

ção de habitats e severas mudan- 

ças climáticas. 

     PLANO DE AÇÃO 

     Em todo o mundo as popula-

ções começaram a sofrer os efei-

tos negativos dos impactos cau-

sados ao planeta. Governos, or-

ganismos internacionais e orga-

nizações ativistas independentes 

vêm formulando e executando a-

ções que visam conscientizar os 

seres humanos para a importân-

cia holística de uma cultura de 

proteção à natureza e ao meio am-

biente. Daí a necessidade de en-

volvimento dos profissionais de 

Segurança e Saúde no Trabalho 

nesta causa práticas, a antecipa-

ção e a prevenção dos infortúnios 

em todas as suas dimensões e 

poderão contribuir sobremaneira 

para salvar o mundo. Você pode 

até pensar ser algo inacessível ou 

impraticável, mas nem é trabalho 

para Hércules ou Super-Homens, 

é até mesmo para os preguiçosos. 

     O ano de 2018 nasceu trazen-

do este novo desafio que poderá 

ser pautado e divulgado pela im-

portância do tema. Estabelecido 

pela ONU (Organização das Na-

ções Unidas), visa alcançar os 

objetivos de desenvolvimento 

sustentável da Agenda 2030. Esta 

agenda constitui um plano de a-

ção para as pessoas, para o pla-

neta e para a prosperidade, com o 

fim de não deixar ninguém para 

trás e buscar concretizar os direi-

tos de todos de forma integrada e 

indivisível, equilibrando as três 

dimensões – econômica, social e 

ambiental – do desenvolvimento 

sustentável. 

     Para isto foi lançada uma cam-

panha no dia 10 de dezembro úl-

timo com um guia bem bolado e 

engraçado convocando as pes-

soas para uma mobilização a par-

tir daquilo que de mais simples 

uma pessoa possa fazer desde o 

sofá de casa, envolver a família e 

até a comunidade do bairro. Se- 
guindo aquele velho ditado popu- 

 

lar que apregoa: “De grão em grão 

a galinha enche o papo”, a ONU 

espera motivar todos os povos. 

     Assim, encontra-se disponível 

no Google o Guia do Preguiçoso 

para Salvar o Mundo, sugerindo 

atitudes simples, no dia-a-dia, 

mas que ao se somarem poderão 

provocar impactos extremamente 

positivos em todos o mundo. Eis 

alguns exemplos: pagar as contas 

pela internet, cancelar extratos 

bancários – a impressão em papel 

evita a destruição de florestas; a-

pagar ou diminuir as luzes quan-

do a iluminação da TV ou compu-

tador forem suficientes – econo-

mia energia elétrica; reaproveitar 

a água da chuva para regar as 

plantas; comprar de empresas 

que possuem práticas sustenta-

veis; separar o lixo para facilitar a 

reciclagem e evitar que os aterros 

cresçam; adquirir e usar apare-

lhos que consomem energia de 

forma eficiente. No todo, são 42 

dicas que podem ser aplicadas 

por qualquer pessoa. Com certeza 

o nosso planeta Terra e as futuras 

civilizações agradecem. 

     Saiba mais: 

https://nacoesunidas.org/guiadopre

guicoso/ 

N 
Originalmente publicado na Revista 

Proteção, página 57, de março 2018. 

Estamos compartilhando com 

autorização do Autor. 

Luiz Augusto Damasceno Brasil; 

Mestre e Doutor em Educação, 

Advogado, Pedagogo, Tecnologista 

da Fundacentro/CRDF 
 

 

     NORMINHA 

     Auditores-fiscais da Superin-

tendência do Ministério do Traba-

lho no Paraná interditaram as o-

bras no viaduto da rodovia João 

Leopoldo Jacomel, no município 

de Pinhais, no Paraná, por falta de 

segurança para os trabalhadores. 

     A empresa responsável pela 

construção descumpriu quatro 

Normas Regulamentadoras 

(NRs): 10, 12, 35 e 18. A fiscaliza-

ção ocorreu após acidente, que 

poderia ter sido fatal, envolvendo 

um trabalhador. 

     A primeira NR estabelece os 

requisitos e condições mínimas 

para a implementação de medidas 

de controle e sistemas preventi-

vos. Seu objetivo é garantir a se-

gurança e a saúde dos trabalha-

dores que, direta ou indiretamen-

te, interajam em instalações elétri 

 
 

     NORMINHA 

     Esta semana me procuraram 

para uma consultoria acerca da 

implantação do melhor tipo soci-

etário para a sociedade empresa-

ria que estava se formando. Com 

isso, chegamos à conclusão que 

o melhor para aquele momento 

seria a criação de uma MEI. Para 

os que possuem dúvidas sobre 

os tipos societários, leiam um ar-

tigo que escrevi que trata sobre as 

diferenças dos tipos societários. 

     Desta forma, uma das consta-

tações em que a consultoria jurí-

dica preventiva chegou foi que as 

mulheres empreendedoras ou 

funcionárias registradas dentro 

do regime de Microempreende-

dores Individuais (MEI), possu-

em direito a diversos benefícios 

previdenciários, incluindo o salá-

rio-maternidade. Esse é um dos 

excelente motivos para empreen- 

Microempreendedoras Individuais (MEI) têm 

direito à licença maternidade? 
 

 

 

Congresso deverá acontecer em 2019 

 

Reunião preparatória sobre o congresso dos portos 

Fiscais interditam obra em viaduto, no Paraná, por falta 

de segurança aos trabalhadores 

http://www.norminha.net.br/
http://www.instagram.com/lucenatorresadv/
http://www.facebook.com/lucenatorresadv/
https://lucenatorresadv.wordpress.com/
http://www.lucenatorresadv.com/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.equipeni.com.br/
https://nacoesunidas.org/guiadopreguicoso/
https://nacoesunidas.org/guiadopreguicoso/
https://lucenatorres.jusbrasil.com.br/artigos/537817236/quais-as-diferencas-dos-principais-tipos-societarios-me-mei-epp-sa-ltda
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     O reconhecimento da inconsti-

tucionalidade pelo Supremo Tri-

bunal Federal da lei que permitia 

a exploração econômica do ami-

anto crisotila enseja celebração, 

pois é fruto do trabalho incansável 

dos movimentos sociais e sindi-

cais, que se ergueram e perma-

neceram firmes desde a década de 

1980, a destacar-se a ABREA e o 

DIESAT, aos quais se agregaram 

diversos atores sociais ligados à 

Saúde Pública e Coletiva, além do 

Ministério Público do Trabalho, 

os órgãos de classe da Magis-

tratura do Trabalho e dos Procura-

dores do Trabalho. 

     Porém, devemos ter a consci-

ência de que ainda há muito por 

fazer. Dessa fase pós-banimento 

do amianto, em que consolida-

mos um olhar multidisciplinar re-

finado e sensível para a relação 

entre os processos produtivos e 

as DRA, fica a responsabilidade 

de deixar um legado para as pró-

ximas gerações, que significa am-

pliar a percepção para os múlti-

plos riscos à saúde presentes no 

mundo do trabalho brasileiro, for-

talecendo a certeza de que os 

esforços coletivos são capazes de 

realizar a mudança que almeja-

mos ver em todas as dimensões 

na sociedade brasileira. 

     2º Seminário Internacional 

Brasil sem Amianto: uma aborda-

gem da saúde do trabalhador po-

dem ser encontradas no site ofi-

cial do evento. ACESSE. 

     O evento será realizado de 15 a 

18 de maio de 2018 no Bourbon 

Convention Ibirapuera Hotel São 

Paulo/SP. 

     O evento é gratuito, com vagas 

limitadas. 

     Mais informações (19) 4109-

0132 ou 

     www.avatus.com.br N 

      

Pode alguém que nunca 

trabalhou se aposentar? 

Como funciona o contrato de parceria firmado nos salões de beleza? 

     NORMINHA 

     A lei n. 13.252/2016, apelida-

da de lei Salão Parceiro, regula-

menta o contrato de parceria entre 

os profissionais que exercem as 

atividades de Cabeleireiro, Bar-

beiro, Esteticista, Manicure, Pedi-

cure, Depilador e Maquiador e 

pessoas jurídicas registradas co-

mo salão de beleza. 

     A regra é que se celebrado o 

contrato de parceria entre o salão 

e o profissional parceiro, não há 

vínculo trabalhista. No entanto, 

excepcionam-se as hipóteses em 

que não há contrato de parceria 

escrito formalizado nos termos 

abaixo, bem como quando o pro- 

fissional-parceiro desempenha 

funções diversas das estipuladas 

no contrato. 

     O salão-parceiro é o respon-

sável pela centralização dos pa-

gamentos e recebimentos decor-

rentes das atividades de presta-

ção de serviços de beleza realiza-

das pelos profissionais-parcei-

ros, bem como deve fazer os re-

colhimentos de tributos e contri-

buições sociais e previdenciárias. 

     O profissional-parceiro não 

pode assumir responsabilidades 

contábeis, fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias do salão, logo, 

não pode o parceiro ser o res-

ponsável pelo pagamento e/ou re 

II Seminário Internacional do Amianto 
Uma Abordagem da Saúde do Trabalhador 

colhimentos de tributos. 

     Conforme art. 1º-A, § 10º des-

sa lei, nesse contrato escrito, o-

brigatoriamente devem existir 

cláusulas que estabeleçam: 

     a) o percentual das retenções 

pelo salão dos valores recebidos 

por cada serviço prestado pelo 

parceiro; 

     b) obrigação, por parte do sa-

lão, de retenção e de recolhimento 

dos tributos e contribuições soci-

ais e previdenciárias devidos pelo 

profissional-parceiro em decor-

rência da atividade deste na par-

ceria; 

     c) condições e periodicidade 

do pagamento do profissional-

parceiro, por tipo de serviço ofe-

recido; 

 

 

Por ocasião do I Seminário Internacional do Amianto: uma Abordagem Sócio-Jurídica, ocorrido em 

Campinas/SP, houve a discussão da questão do amianto sob o enfoque social e jurídico. Social, diante da 

necessidade de alertar a sociedade brasileira sobre os riscos do amianto à saúde humana e da viabilidade 

de substituição da fibra cancerígena por tecnologias ambientalmente menos agressivas; jurídico, porque 

remanescia a discussão nos Tribunais sobre a constitucionalidade do uso do amianto crisotila no país, a 

despeito dos compromissos assumidos pela República Federativa do Brasil quando da ratificação das 

Convenções 139 e 162 da Organização Internacional do Trabalho. 

     d) direitos do profissional-

parceiro quanto ao uso de bens 

materiais necessários ao desem-

penho das atividades profissio-

nais, bem como sobre o acesso e 

circulação nas dependências do 

estabelecimento; 
 

 
 

     e) possibilidade de rescisão 

unilateral do contrato, no caso de 

não subsistir interesse na sua 

continuidade, mediante aviso 

prévio de, no mínimo, trinta dias; 

     f) responsabilidades de ambas 

 

 

 

 
 

Deposite o valor na conta do Banco Itaú; 

Agência 0144 - CC 04509-3 em nome de 

Tsuchiya Maioli & Maioli Ltda. CNPJ – 

07.843.347/0001-45 

Envie comprovante do depósito com os 

seguintes dados: Nome completo, CPF 

(serão inseridos no certificado), Endereço 

completo (com CEP); Celular; e-mail  
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     NORMINHA 

     Atuando na área de Direito 

Previdenciário já há algum tempo, 

sempre me deparo com a seguinte 

pergunta, Dr? meu parente, minha 

vizinha e/ou vizinho nunca traba-

lhou, Ele ou Ela pode se aposen-

tar? E quando eu respondo que 

não, a pessoa retruca, mas fulano 

nunca trabalhou e se aposentou. 

     Pra quem é da área parece es-

tranho, mas é um questionamento 

comum, pois bem para botar fim 

nesta questão vou explicar: 

Existem 4 tipos de 

aposentadoria: 

     a) aposentadoria por tempo de 

contribuição 

     Neste tipo cumprida a carência 

de 180 contribuições o homem 

que tiver 30 anos de serviço ou a 

mulher com 25 anos de serviço 

terá direito a aposentadoria (art. 

52 da Lei 8.213/91) 

     b) aposentadoria por idade 

     Neste tipo cumprida a carência 

de 180 contribuições o homem 

que tiver 65 anos de idade ou a 

mulher com 60 anos de idade terá 

direito a aposentadoria (art. 48 da 

Lei 8.213/91), esta é a regra geral, 

mas tem particularidades a apo-

sentadoria do trabalhador rural, 

do professor e etc. 

     c) aposentadoria por invalidez 

     Neste tipo cumprida a carência 

quando for o caso, o segurado 

que estando ou não em gozo de 

auxilio doença, for considerado 

incapaz e insuscetível de reabili-

tação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, te-

rá direito a aposentadoria e ser-

lhe-á paga enquanto permanecer 

nesta condição (art. 42 da Lei 8. 

213/91). 

     d) aposentadoria especial 

     Neste tipo cumprida a carência 

de 180 contribuições o segurado 

que tiver trabalhado em condi-

ções especiais que prejudique a 

saúde ou a integridade física, du-

rante 15, 20 ou 25 anos terá di-

reito a aposentadoria (art. 57 da 

Lei 8.213/91) 
 

 
 

     Explicado os quatro tipos de 

aposentadoria abro um parêntese 

para o benefício assistencial. 

     Este benefício apesar de ser 

pago pelo INSS, a pessoa idosa, 

mensalmente, no banco e no dia 

certo, não é aposentadoria, pois 

trata-se de assistência social que 

é um conjunto de princípios e re-

gras e de instituições destinado a 

estabelecer uma política social 

aos hipossuficientes, por meio de 

atividades particulares e estatais, 

visando à concessão de pequenos 

benefícios e serviços, indepen-

dentemente de contribuição por 

parte do próprio interessado. 

     O idoso (com 65 anos ou 

mais) ou a pessoa deficiente que 

não tiver condição de se manter 

ou de ser mantido pela família terá 

direito a garantia de um salário 

mínimo de benefício mensal (art. 

203 da CF), para tanto a renda fa-

miliar, por pessoa, tem que ser 

inferior a 1/4 do salário mínimo, 

ou seja, se você conhece ou na 

sua família há um idoso ou pes-

soa deficiente ou doente que não 

recebe benefício e apenas uma 

pessoa na família trabalha e se 

enquadra nas exigências, ele po-

de ter direito a assistência social 

(art. 20 da Lei nº 8742/93) N 

Guilherme Teixeira de Sena 
 

 
 

 

     NORMINHA 

     O texto de abertura do website 

daquele evento iniciava-se da se-

guinte forma:“O debate sobre o a-

mianto e suas consequências ne-

fastas à saúde humana não é re-

cente e ainda está longe de ser 

esgotado”. Passados menos de 

dois anos da realização do I Se-

minário Internacional do Amianto, 

é possível afirmar que as discus-

sões em torno da questão evoluí-

ram adequadamente e de maneira 

muito favorável à defesa da saúde 

da população, a ponto de, ao me-

nos no plano jurídico, inexistirem 

dúvidas sobre a inconstitucionali-

dade do uso do amianto crisotila 

no nosso país. As recentes deci-

sões proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal nas Ações Dire-

tas de Inconstitucionalidade 3937 

e 3406, não deixam margem à dú-

vida: a questão do amianto foi de-

finitivamente extirpada do mundo 

jurídico brasileiro. 

     A afirmação, embora jurídica-

mente válida, muda a vida do tra-

balhador brasileiro acometido por 

Doenças Relacionadas ao Amian-

to - DRA? Como será o acolhi-

mento e o tratamento deste traba-

lhador nos serviços de saúde? 

Conseguiremos, finalmente, pôr  
 

 

 

 

fim à invisibilidade desses cida-

dãos, criando sistemas de regis-

tro de doenças asbesto-relacio-

nadas? Essas são algumas das 

questões que sobrevêm na atual 

conjuntura brasileira: a fase pós-

banimento amianto. 

     A situação incomum vivencia-

da em nosso país, onde diversas 

questões, inclusive relacionadas à 

saúde da população acabam 

sendo definidas pelo Poder Judi-

ciário, exige uma maior integra-

ção entre o mundo jurídico, o uni-

verso científico e a realidade so-

cial. Contudo, poucos são os es-

paços onde essa diversidade de 

saberes podem se encontrar e se 

integrar. Por essa razão, o II Se-

minário Internacional do Amian-

to: uma Abordagem da Saúde do 

Trabalhador, propõe que as bar-

reiras sejam transpostas, com a 

aproximação de realidades tão 

distintas, mas ao mesmo tempo, 

tão próximas. 

as partes com a manutenção e hi-

giene de materiais e equipamen-

tos, das condições de funciona-

mento do negócio e do bom aten-

dimento dos clientes; 

     g) obrigação, por parte do pro-

fissional-parceiro, de manutenção 

da regularidade de sua inscrição 

perante as autoridades fazenda-

rias. 

     Há ainda a responsabilidade 

do salão com a preservação das 

condições de trabalho dos par-

ceiros, especialmente quanto aos 

equipamentos e instalações, per-

mitindo a segurança e saúde dos 

profissionais. 

     Existindo dúvidas quanto aos 

contratos de parceria entre salões 

procure o auxílio de um advogado 

especialista em direito do traba-

lho. N Aline Simonelli Moreira 

 

http://brasilsemamianto.com.br/
http://www.andreamartinsadvogados.com.br/
http://www.norminha.net.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.topsegconsultoria.com.br/
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     NORMINHA 

     Foi realizado nesta quarta-

feira, 28/03/2018, na Sede da Re-

gional de São José do Rio Preto 

do SINDUSCON o WorkShop do 

5º Prêmio Seconci-SP, que teve 

como objetivo a divulgação e in-

centivo a participação das Empre-

sas do segmento da Construção 

Civil a participarem e aderirem ao 

Prêmio SECONCI. 
 

 
 

     O Prêmio Seconci‑SP de Saú-

de e Segurança do Trabalho é uma 

iniciativa do Seconci‑SP e é diri-

gido às empresas da construção 

civil, visando obras de edificações 

(residenciais, comerciais, indus-

triais, esportivas, portuárias, ae-

roportuárias, educacionais e hos-

pitalares) e obras de arte (pontes 

e viadutos). 
 

 
 

     O Prêmio tem como objetivo 

dar visibilidade às melhores prá-

ticas em Saúde e Segurança do 

Trabalho em canteiros de obras de  

construtoras, instaladoras, sub-

contratadas e subempreiteiras, 

localizados no Estado de São 

Paulo. 

     Uma iniciativa desta entidade, 

é dirigido às empresas da cons-

trução civil, visando obras de edi-

ficações (residenciais, comer-

ciais, industriais, esportivas, por-

tuárias, aeroportuárias, educacio-

nais e hospitalares) e obras de ar-

te (pontes e viadutos). O Prêmio 

tem como objetivo dar visibilida-

de às melhores práticas em Saúde 

e Segurança do Trabalho em can-

teiros de obras de construtoras, 

instaladoras, subcontratadas e 

subempreiteiras, localizados no 

Estado de São Paulo. Os cases 

inscritos no 5º Prêmio Seconci-

SP. 

      Possibilita a participação de 

todo o setor da construção civil e 

contará com a inscrição tanto de 

empresas contribuintes, como  

não contribuintes ao Seconci-SP. 

Poderão inscrever-se empresas 

construtoras (contratantes, sub-

contratadas e subempreiteiras) e 

instaladoras que atuem no país e 

que tenham canteiros de obras no 

Estado de São Paulo. As em-

presas poderão inscrever 1 (um) 

ou mais cases de Saúde e Se-

gurança do Trabalho em canteiros 

de obra, em uma ou mais cate-

gorias, desde que estejam alinha-

das com os critérios estabeleci-

dos neste Regulamento. Vale res-

saltar que a mesma obra não po-

derá ser inscrita em mais de uma 

categoria, mesmo que atenda às 

exigências dos itens solicitados e 

tenha relevância com o objetivo 

em questão. 

     Todas as empresas vencedo-

ras receberão, por categoria, um 

troféu de acordo com o case pre-

miado por cada região estabele- 
cida e um certificado, entregues 

 

na cerimônia de premiação. 

     CATEGORIAS: 

     O 5º Prêmio Seconci-SP terá 3 

(três) categorias nas quais serão 

observados os requisitos de Saú-

de e Segurança do Trabalho con-

forme abaixo: 

     Controle de Perigos e Riscos 

no Canteiro - Nesta categoria po-

derão ser inscritas obras com tra-

balho destacado, comprovado e 

desenvolvido em prol da segu-

rança dos seus trabalhadores. Re-

latórios, gráficos, pesquisas e es-

tatísticas podem ser anexados à 

documentação solicitada, e po-

dem ser considerados diferenci-

ais competitivos mediante a au-

tenticidade dos fatos. 
 

 

 

 

 
 

     Controle da Saúde no Can-

teiro - Nesta categoria poderão ser 

inscritas obras que se destaquem 

por sua prática exemplar na abor-

dagem às questões relativas à 

prevenção e manutenção da saúde 

coletiva de seus trabalhadores. 

Relatórios, gráficos, pesquisas e 

estatísticas podem ser anexados à 

documentação solicitada, e po-

dem ser considerados diferen-

ciais competitivos mediante a au-

tenticidade dos fatos. 

     Gerenciamento Ambiental do 

Entorno da Obra - Nesta categoria 

poderão ser inscritas obras que 

desenvolvem o melhor conjunto 

de ações para minimizar/reduzir 

os transtornos causados na cir-

cunvizinhança de onde se encon-

tram localizadas, durante o perío-

do de sua execução. Relatórios, 

gráficos, pesquisas e estatísticas 

podem ser anexados à documen-

tação solicitada, e podem ser 

considerados diferenciais com-

petitivos mediante autenticidade 

dos fatos. 

     PREMIAÇÕES ESPECIAIS: 

     Trabalhador(a) Modelo - O ob-

jetivo desta premiação especial é 

reconhecer o valor de um(a) tra-

balhador(a) da área operacional 

que seja destaque, na perspectiva 

de Saúde e Segurança do Traba-

lho, por seu desempenho e com-

prometimento no exercício de 

suas tarefas, assim como por sua 

atitude e comportamento, que o(a) 

transformaram em referência e e-

xemplo para os demais trabalha-

dores. 

     Esta indicação deverá ser feita, 

pela empresa que o(a) emprega,  

 
 

desde que este (a) profissional 

esteja trabalhando em uma das 

obras inscritas no mínimo, há 6 

(seis) meses em regime CLT. En-

genheiros e técnicos de seguran-

ça não poderão ser indicados nes-

ta categoria. Devem ser detalha-

das as funções do(a) trabalha-

dor(a), sendo imprescindível o 

preenchimento da Ficha Técnica 

correspondente. Além do julga-

mento técnico, será feita entre-

vista com o(a) indicado(a) e com 

quem o(a) indicou. O(A) Traba-

lhador(a) Modelo será homena-

geado(a) com troféu e certificado 

personalizados no evento de pre-

miação.      

     Personalidade do Ano - A insí-

gnia de Personalidade do Ano do 

5º Prêmio Seconci-SP será entre-

gue ao profissional selecionado 

pelo Conselho Deliberativo do Se-

conci-SP, em conjunto com a 

Comissão Organizadora, entre 

personalidades com significativa 

representatividade no setor de 

Saúde e Segurança do Trabalho, 

após criteriosa avaliação. 

      INSCRIÇÕES: 

     As inscrições dos cases pode-

rão ser realizadas de 13 de março 

a 15 de junho de 2018, por meio 

do preenchimento eletrônico da 

Ficha de Inscrição disponível no 

site: 

www.premioseconci-sp.com.br N 

Rio Preto (SP) realizou WorkShop para apresentação do 5º Prêmio Seconci‑SP de Saúde e Segurança do Trabalho 

 

Seconci-SP abre inscrições de prêmio para saúde e segurança do trabalho em canteiro de obras 

  

faz parte do desenvolvimento de 

competências para o trabalho e 

para a melhoria da qualidade de 

vida. “A ideia da visita surgiu du-

rante uma das aulas práticas, na 

qual os alunos visitaram os cata-

dores de materiais recicláveis da 

Associação Reciclando Para a Vi-

da e identificaram problemas que 

poderiam ser melhorados”, conta 

Mateus. 
 

     “Entre os apontamentos feitos 

pelos alunos, um deles indicou 

que o bairro possui um alto déficit 

de separação adequada de lixos 

orgânicos e recicláveis. Esse é um 

dos pontos mais críticos da cida-

de”, ressalta o docente. 

     Depois desse diagnóstico, os 

alunos passaram por todas as ca-

sas e conscientizaram os morado-

res sobre as vantagens de separar  

o lixo para a associação e para a 

preservação do meio ambiente. 

Os objetivos foram sensibilizar a 

população sobre a importância da 

reciclagem e incentivar a comuni-

dade ao hábito da separação cor-

reta dos materiais recicláveis. 

Ação visa melhorias para a 

Associação Reciclando Para a 

Vida, de Álvares Machado 

N 
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     NORMINHA 

     Os alunos do curso Agente de 

Gestão de Resíduos Sólidos do 

Senac Presidente Prudente (SP), 

em parceria com a Divisão de A-

gricultura, Abastecimento e Meio 

Ambiente da cidade de Álvares 

Machado, visitaram, na última 

quinta-feira, 22 de março, o bairro 

Jardim Bela Vista para orientar os 

moradores  sobre  coleta  seletiva 

 

de lixo. 

     O docente Mateus de Carva-

lho, que acompanhou a turma du-

rante a ação, explica que o projeto  

  

Alunos do Senac Presidente Prudente orientam comunidade sobre coleta seletiva de lixo 

http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.premioseconci-sp.com.br/
http://www.norminha.net.br/

