
 
Hoje vai rolar a festa! Hoje tem churrasco!! Que seu aniversário seja abençoado e comemorado com muita alegria, saúde e felicidade! Forte abraço! Parabéns pelo aniversário! 
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Norminha  
O mundo do trabalho 
Desde 18/Agosto/2009 

 

Nesta edição: 
10 páginas 

Fundacentro participa da 12º 
edição do Congresso Brasileiro 

de Higiene Ocupacional 
 

tônio Vladimir Vieira, coordenará 

o Painel 2 – Agentes Químicos – 

Avaliação e Controle. O diretor 

Técnico Robson Spinelli Gomes 

proferirá palestra abordando o te-

ma “Riscos e Medidas de Contro-

le na Indústria Gráfica”. 
 

 
 

     Já no dia 14, dois pesquisa-

dores aposentados da instituição, 

Marcos Domingos da Silva desta-

cará os “40 Anos da Portaria nº 

3214/1978”; e José Possebon a-

presentará no Painel 4 – Gestão 

em Segurança e Saúde no Traba-

lho, o tema sobre “O Benzeno no 

Brasil: uma visão global”. 

     No dia 15, o diretor Técnico 

discutirá sobre “Caracterização da 

Insalubridade por Radiações”, o 

qual compõe o Painel 6 – Agentes 

Físicos. 

     O evento é oferecido aos higie-

nistas ocupacionais brasileiros e 

estrangeiros que estarão presen-

tes a esses eventos comparti-

lhando experiências e conheci-

mentos na área de prevenção e 

controle dos riscos ambientais. 

     Além das palestras e conferên-

cias, serão oferecidos cursos de 

atualização em temas de Higiene 

Ocupacional e a Feira de Produtos 

e Serviços. Os cursos serão reali-

zados nos dias 10 e 11 de agosto, 

também ocorrerão cursos com os 

seguintes temas: Toxicologia A-

plicada ao Reconhecimento de 

Riscos no PPRA; Programa de 

Conservação Auditiva; Estratégia 

de Amostragem de Agentes Ambi-

entais; A Higiene Ocupacional e o 

e-Social. 

     Informações sobre o Congres-

so. Inscrição. Norminha 

 

empresas, dos centros de referên-

cia do trabalhador, da Superen-

tendência Regional do Trabalho 

(SRTE), do Sistema Único de Saú-

de do Trabalhador e profissionais 

afins da área de inclusão para dis-

cutirem e esclarecerem dúvidas 

sobre a temática. 
 

 
 

     Informações podem ser obti-

das com o Setor de Eventos (SEv) 

pelo telefone: 

     (11) 3066.6323/6368 ou por 

e-mail: sev@fundacentro.gov.br 

     Folder e inscrição. Norminha 

 

Fundacentro promove 
palestra sobre Acessibilidade 
para Deficiência Intelectual 

 

Evento ocorrerá de 13 a 15 de 

agosto, no Hotel Holiday Inn 

Parque Anhembi 

Por ACS/ Débora Maria Santos 

     Em sua 12ª edição, a As-

sociação Brasileira de Higienistas 

Ocupacionais (ABHO) realizará 

nos dias 13 a 15 de agosto, o 

Congresso Brasileiro de Higiene 

Ocupacional e o 25º Encontro 

Brasileiro de Higienistas Ocupa-

cionais, que ocorrerão no Hotel 

Holiday Inn Parque Anhembi, si-

tuado à rua Professor Milton Ro-

drigues, nº 100, Parque Anhembi 

– São Paulo – SP. 

     O evento conta com a parceria 

de instituições e empresas, e a-

poio da Fundacentro e de outras 

instituições. Para este ano, o tema 

será sobre “As ações de Higiene 

Ocupacional e seu impacto na 

saúde do Trabalhador”. Assim co-

mo as outras edições, a Funda-

centro estará presente na abertura 

e na programação das palestras. 

     No dia 13, a presidente da 

Fundacentro, Leonice da Paz, es-

tará presente na solenidade de a-

bertura do Congresso, juntamente 

com o diretor Técnico, Robson 

Spinelli Gomes. O presidente da 

ABHO, Osny Ferreira de Camargo 

e outras autoridades também es-

tarão presentes. 

     Após a abertura, será dado iní-

cio a palestra tema sobre “As A-

ções de Higiene Ocupacional e 

seu Impacto na Saúde do Traba-

lhador”, com Paul E. Olson, fun-

dador e membro honorário da AB 

HO e grande incentivador das as-

sociações de Higiene Ocupacio-

nal na América Latina. 

     No mesmo dia, o pesquisador 

aposentado da Fundacentro, An- 

 

 

 

 

 

é de melhorar a compreensão so-

bre a norma regulamentadora nº 

9, apresentar dois métodos de a-

valiação qualitativa de riscos e in-

formar como fazer a análise Glo-

bal do PPRA. 

     Serão apresentados alguns tó-

picos sobre a atualização e dis-

cussão do texto da Norma Regu-

lamentadora nº 09, métodos de a-

valiação qualitativa de riscos, co-

mo escrever o documento base, 

gerenciamento e análise global 

do PPRA. 

     A coordenação técnica contará 

com o apoio dos servidores Antô-

nio Carlos Garcia Junior, da Fun-

dacentro do Espírito Santo, e do 

Pedro Henrique Rodrigues, da 

Fundacentro do Mato Grosso do 

Sul. 

     Informações a respeito da pa-

lestra podem ser obtidas das 8h 

às 12h e 13h às 17h, pelo tele-

fone: (67) 3321-6910 ou por e-

mail: erms@fundacentro.gov.br 

     Divulgação e inscrição. 

Norminha 
 

Por ACS/ Débora Maria Santos 

     No dia 09 de agosto de 
2018, das 9h30 às 12h, a Funda-

centro do Espírito Santo realizará 

palestra sobre “A problemática do 

exame toxicológico para motoris-

tas profissionais”, a ser realizada 

no auditório da regional situado à 

rua Cândido Ramos, nº 30 – Edi-

fício Chamonix – Jardim da Pe-

nha – Vitória – ES. 

     O objetivo é abordar a Lei nº 

13.103 de 2015, o qual dispõe 

sobre o exercício da profissão de 

motorista profissional e que altera 

a Consolidação das Leis do Tra-

balho (CLT) e o Código de Trân-

sito Brasileiro. Essa iniciativa es-

tabelece e exige a submissão dos 

motoristas profissionais à realiza-

ção de exame toxicológico com 

janela de detecção mínima de 90 

(noventa) dias. 

     Além disso, o enfoque da pa-

lestra é contextualizar a obrigação 

para demonstrar, de forma clara e 

didática, as obrigações decorren-

tes da lei. 

 

 
 

 
 

Especialistas discutirão a 

Problemática do Exame Toxicológico 

para Motoristas Profissionais 

A palestra ocorrerá na Fundacentro do Espírito Santo 
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     Coordenado pelo pesquisador 

da Fundacentro/ES, Antonio Car-

los Garcia Júnior, podem partici-

par empresários, gestores de Re-

cursos Humanos e diretores ad-

ministrativo e financeiro, opera-

cional, membros do SESMT e de-

mais interessados. 

     Para palestrar a instituição 

convidou a advogada atuante no 

consultivo e contencioso da área 

trabalhista empresarial, Alessan-

dra de Almeida Lamberti, e o mês-

tre em administração de empre-

sas, Bruno Arrigoni. Arrigoni tam-

bém desenvolve atividades em um 

laboratório que realiza análises 

toxicológicas de larga janela de 

detecção de acordo com as nor-

mas do Ministério do Trabalho e 

do CONTRAN. 

     Informações e Inscrições: 

     Informações podem ser obti-

das com Raquel, pelo telefone: 

(27) 3314.1867. 

     Folder e inscrição. 

 

Norminha 

Congresso internacional de 

desastres será realizado na Bahia 

Evento será nos dias 23, 24 e 25 de agosto em Feira de Santana 

 

Simulado realizado CIDEM/2016 
 

     O CIDEM é um evento origina-

do em Feira de Santana e tem co-

mo objetivo integrar profissionais 

de forças militares e civis que a-

gem em desastres em massa. A-

través da troca de experiências, o 

público presente poderá compre-

ender melhor sobre a realidade di-

ária desses profissionais que es-

tudam, treinam e atuam em situa-

ções como essas. 
 

Norminha 

     Feira de Santana (Bahia) irá 

sediar o III Congresso Internacio-

nal de Desastres em Massa 

(CIDEM). O evento será realizado 

nos dias 23, 24 e 25 de agosto e 

será realizado em três lugares: no 

Olimpo Eventos, Cajueiro Con-

venções e na Universidade Esta-

dual de Feira de Santana. As ins-

crições podem ser feitas no site 

do evento. 

     O congresso servirá de refe-

rência para os Jogos Olímpicos 

de 2022, no Japão. Entre os pa-

lestrantes está o tenente Antonio 

Júlio Nascimento Sila, Jeidson 

Marques, Sérgio Aras, Paulo Mia-

moto e Jamilly Musse, além da 

peruana Ana Maria Erazo e da já-

ponesa Akiko Kumagai. 

 

 

http://sistemaparaesocial.com.br/ 

 

Você está precisando de 

um curso de Higiene 

Ocupacional com ênfase 

em Perícia e que seja 

prático, que realmente 

consiga elaborar laudos 

entre outras atividades? 

CLIQUE AQUI! 

 

Por ACS/ Débora Maria Santos 

     Com o objetivo de promover 

palestras anualmente com a temá-

tica Inclusão das Pessoas com 

Deficiência no Mercado de Traba-

lho: Prevenção, Segurança e Saú-

de no Trabalho, a Fundacentro de 

São Paulo, no dia 07 de agosto de 

2018, das 14h às 17h, realizará 

palestra sobre “Acessibilidade pa-

ra Deficiência Intelectual”. 

     A palestra ocorrerá no auditó-

rio da instituição, situada à rua 

Capote Valente, 710 – Jardim A-

mérica - São Paulo – SP. Será 

proferida pela gerente de Diversi-

dade e Inclusão na JLL, Thays To-

yofuku. 

     Coordenado pelos servidores 

da Coordenação de Educação 

(CEd), Eliane Vainer Loeff, Geri-

kson Beserra Nunes e Marcela 

Sarto Alvares Otero Pontes, a pa-

lestra tem como propósito reunir 

agentes públicos, profissionais de 

 

Palestra ocorrerá nos dias 14 e 

15 de agosto, na Fundacentro do 

Mato Grosso do Sul 
 

Por ACS/ Débora Maria Santos 

     Nos dias 14 e 15 de agos-
to, a Fundacentro do Mato Gros-

so do Sul promove palestra sobre 

“Como elaborar e gerenciar o 

Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais - PPRA”, o horário 

nos dois dias será das 9h às 12h 

e das 13h30 às 17h30. 

     O evento ocorrerá na própria 

regional localizada na rua Geraldo 

Vasques, 66 - Itanhangá Park – 

Mato Grosso do Sul – MS. 

     A palestra é oferecida aos téc-

nicos em segurança do trabalho e 

engenheiros do trabalho. 

     Capacitar os alunos a elaborar 

o “documento base do PPRA”. A-

lém disso, o propósito da palestra  

 
 

Como elaborar e gerenciar o 
PPRA será tema de palestra 

no Mato Grosso do Sul 

NORMINHAS 
MINISTÉRIO 

TRABALHO 
MINISTÉRIO 
PREVIDÊNCIA 

PORTAL 
NORMINHA 

FACEBOOK 
NORMINHA 

ARQUIVOS FUNDACENTRO 

INMETRO OIT BRASIL 
ANAMT ABHO 

CBO NRs 

CA EPI GOOGLE 
OBSERVATÓRIO SST 

OBSERVATÓRIO VIÁRIO 

Revista Digital Semanal 

Vitória (ES) também receberá esses cursos 
Está programado para os dias 22, 23 e 24 de outubro de 2018 os 

cursos especiais do eSocial com Dr. Jorge Gimenes. Saiba mais: 

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

http://www.norminha.net.br/
http://www.abho.org.br/congresso/
http://www.abho.org.br/congresso/
http://www.abho.org.br/congresso/inscricoes/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/detalhe-do-evento/2018/8/acessibilidade-para-deficiencia-intelectual
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/detalhe-do-evento/2018/8/como-elaborar-e-gerenciar-o-ppra
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/inscricao-no-evento/801
http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/link/noticias/ToxicoEsfolder_20180727131955.pdf
https://www.projetocidem.com.br/
https://www.projetocidem.com.br/
https://www.projetocidem.com.br/
http://sistemaparaesocial.com.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
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.onsv.org.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 02/10 - Norminha - DESDE 18/08/2009 - ANO 10 - Nº 478 - 02/08/2018 

Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 478 - 02/08/2018 - Fim da Página 02/10 

Governo prevê concluir pente-fino no INSS com corte de quase 
20% nos auxílios-doença e aposentadorias por invalidez 

     O governo prevê concluir 

no final do ano o pente-fino no 

Instituto Nacional do Seguro So-

cial (INSS) com 1 milhão de be-

nefícios irregulares cortados, in-

formou o ministro do Desenvolvi-

mento Social, Alberto Beltrame. 

     O pente-fino nos auxílios-do-

ença e nas aposentadorias por in-

validez começou em 2016. Quan-

do a revisão foi anunciada, o mi-

nistro da Casa Civil, Eliseu Padi-

lha, informou que o objetivo era 

"colocar uma tampa sobre os ra-

los que estão abertos", de forma a 

eliminar pagamentos a pessoas 

que não têm direito a receber be-

nefício. 

     Se a projeção do governo se 

confirmar, o pente-fino será con-

cluído com uma queda de cerca 

de 20% nos benefícios. Isso por-

que, quando o programa de revi-

são começou, 5,2 milhões de au-

xílios-doença e aposentadorias 

por invalidez eram pagos. 

     "Nós imaginamos que, ao final 

do processo, nós teremos identi-

ficado cerca de 1 milhão de bene- 

 

 

Desenvolvimento profissional é um dos pilares de crescimento da SVAA 

cada atividade, tais como: NR 35 

(Trabalho em altura); NR 33 (Se-

gurança e Saúde nos Trabalhos 

em Espaços Confinados); NR 10 

(Segurança em Instalações e Ser-

viços em Eletricidade); entre ou-

tros, foram ministrados treina-

mentos operacionais e comporta-

mentais. 
 

 
 

     Da parte operacional, foram o-

ferecidos treinamentos de Opera-

dor de Guindauto; Operador de 

Motobomba; Manuseio de Defen-

sivos Agrícolas; Condutores de 

Caminhões Canavieiros; Opera-

dores de Máquinas Agrícolas; 

Motorista de Caminhão Prancha; 

Soldadores; Manutenção e Ope-

ração de Colhedoras de Cana. 

     No treinamento de soldado-

res, a empresa envolveu tanto os 

colaboradores das áreas indus-

trial como da agrícola, oportunida 

 

 

de em que aprenderam diversos 

processos de soldagem, incluin-

do suas terminologias, posições, 

qualidade e segurança na prática 

da atividade, como explica o par-

ticipante Vinicius Duarte de Sou-

sa. "Trabalho com soldagem na 

área agrícola da SVAA há dois 

anos e meio, e nesse treinamento 

tive conhecimento de mais posi-

ções de solda no equipamento, 

siglas dos processos de solda-

gem, tipos de eletrodos, e ainda 

recebi a certificação para executar 

processos de soldagem dentro da 

norma ASME. O objetivo daqui 

para frente é aperfeiçoar ainda 

mais e atuar ajudando as outras 

áreas da empresa", reforçou Vini-

cius. 
 

 

     Todos os anos, a SVAA ela-

bora um planejamento intenso de 

desenvolvimento profissional pa-

ra o seu público interno, no en-

tanto, um dos diferenciais de 

2018, foram os treinamentos 

comportamentais de liderança e 

de multiplicadores. Norminha 

Qual a diferença entre falsidade 

material, falsidade ideológica e 

falsidade pessoal? 
 

Breves notas distintivas quanto à falsidade no âmbito penal 

 
mulação, disfarce, falsificação de 

modo a iludir sua autenticidade). 

     A falsidade ideológica, por sua 

vez, configura-se pelo falso con-

teúdo posto quando da feitura de 

um documento verdadeiro. O do-

cumento é verdadeiro, emitido por 

órgão competente, mas seu con-

teúdo não condiz com a realidade. 

Temos por exemplo a declaração 

de valor menor na escritura pú-

blica de compra e venda de imó-

vel. 

     Já a falsidade pessoal consiste 

na utilização de documento verda-

deiro, com conteúdo verdadeiro 

por quem não pode, de fato, uti-

lizá-lo. Aqui, o agente se faz pas-

sar por quem não é, mentido so-

bre sua identidade ou outra carac-

terística pessoal. Norminha 

Escola Brasileira de Direito 

al mais leve e melhor engenharia. 

     Como signatário do Protocolo 

de Quioto e anfitrião da confe-

rência de 1997 que o criou, o Ja-

pão é tratado no âmbito de obri-

gações de reduzir suas emissões 

de dióxido de carbono e tomar 

outras medidas relacionadas co-

mo combater as alterações cli-

máticas. A campanha Cool Biz in-

troduzida pelo antigo primeiro-

ministro Junichiro Koizumi foi o-

rientada a reduzir o consumo de 

energia através da redução da uti-

lização do ar condicionado nos 

escritórios do governo. O Japão 

se prepara para forçar a indústria 

a fazer grandes cortes nos gases 

do efeito estufa, tomando a lide-

rança de um país que luta para 

cumprir suas obrigações do Pro-

tocolo de Quioto. O país é clas-

sificado na 20º posição no mundo 

no Índice de Desempenho Ambi-

ental de 2010. 

     Em 2010, o país que contribui 

para o desmatamento fora de seu 

território, em nações de florestas 

tropicais por exemplo, compro-

meteu-se a reduzir o desmata-

mento e a degradação ambiental, 

doando, ao lado de outros países, 

cerca de 3,5 bilhões de dólares. 

Em contrapartida, sua área flores-

tal intacta ou replantada cobre 

70% do território nacional, pre-

servação esta comparada apenas 

aos países escandinavos. 

     Temos muito o que aprender 

com o Japão! 

http://japaohistoriaetradicao.blogspot.com/20

11/03/meio-ambiente-do-japao.html  

 
 

A História Do Japão e o 
Meio ambiente 

       Com o objetivo de conti-
nuar elevando a performance da 

Santa Vitória Açúcar e Álcool (SV 

AA) e oferecer excelência em qua-

lidade, a empresa investe forte-

mente no aprimoramento da mão 

de obra interna, mediante treina-

mentos de diversos níveis em di-

ferentes áreas. No período de já-

neiro a abril de 2018, a SVAA teve 

10.215 participações em treina-

mentos com um total de 56.141 

horas. 

      "Reconhecemos que é impor-

tante investir em tecnologia, equi- 

 

pamentos e ferramentas, mas na-

da disso adianta se nossos cola-

boradores não estiverem bem ca-

pacitados para operar tudo isso 

com eficiência. O sucesso da 

companhia está diretamente rela-

cionado ao desenvolvimento de 

nossos integrantes, por isso, os 

treinamentos são fundamentais 

para que os nossos processos se-

jam cada vez mais assertivos", 

destacou Alexandre Nicodemo, 

gerente geral da SVAA. 

     Além daqueles obrigatórios e 

de reciclagens das NRs relativas a 

 

 

 

 
 

Pente-fino começou em agosto de 2016 e deve terminar no fim deste 

ano. Em dois anos, 450 mil benefícios foram cortados após perícias, 

segundo Ministério do Desenvolvimento Social. 

ficiários que vinham recebendo 

benefícios irregularmente da Pre-

vidência", afirmou Beltrame. 

     Ao final do processo, acres-

centou o ministro, a estimativa é 

que a economia para o fundo de 

Previdência chegue a R$ 20 bi-

lhões. 

     Perícias 

     O governo iniciou há dois a-

nos o processo de revisão nos be-

nefícios por incapacidade pagos 

pelo INSS. 

     A principal ação do programa 

foi a convocação para perícia mé-

dica de segurados que recebem 

auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez. A meta é realizar 1,5 

milhão de perícias. 

     Obrigatória, a perícia confirma 

se o segurando continua sem 

condições de retornar ao trabalho. 

     Quem é convocado? 

     No caso do auxílio-doença, foi 

convocado quem não passa pela 

revisão médica há mais de dois 

anos. 

     Na aposentadoria por invali-

dez, devem realizar a perícia os be 

neficiários com menos de 60 anos 

de idade, que estão há dois anos 

ou mais sem realizar o exame. 

     Ficaram de fora as pessoas 

com mais de 60 anos, além de se-

gurados com 55 anos de idade, 

que recebem o benefício há pelo 

menos 15 anos. 

     Segundo o Ministério do De-

senvolvimento Social, entre agos-

to de 2016 e 30 de junho deste a-

no, foram realizadas 791,4 mil pe-

rícias, com 450,2 mil benefícios 

cancelados. No caso do auxílio-

doença, de cada 10 perícias reali-

zadas, oito levaram ao corte do 

benefício. Veja abaixo: 

     Auxílios-doença 

     Perícias realizadas: 431.582 

     Benefícios cancelados: 341. 

746 

     Aposentadorias por invalidez 

     Perícias realizadas: 359.889 

     Benefícios cancelados: 108. 

512 

     "Dos benefícios que nós esta-

mos revisando, que são 552 mil 

pessoas com auxílio-doença, o 

cancelamento está em torno de 

80%. Na aposentadoria por inva-

lidez, que é em torno de 1.004 mi-

lhão [de benefícios revisados], o 

que tem sido cancelado é em tor-

no de 30%", informou o ministro 

Alberto Beltrame. 

     Outras medidas 

     Além das perícias, o pente-fi-

no envolve medidas administrati- 

vas, que também resultaram na 

redução do número de benefícios 

pagos, segundo o governo: 

     . Ampliação do cruzamento de 

informações de bancos de dados 

do próprio governo federal. As-

sim, por exemplo, foram identifi-

cados aposentados por invalidez 

que tinham emprego com carteira 

assinada. 

     . Ampliação, de quatro para 

seis meses, do período de carên-

cia para que uma pessoa desem-

pregada que voltou a trabalhar 

com carteira assinada recupere a 

"condição de segurado" do INSS. 

     . Criação da data da cessação 

do benefício (DCB), que limita em 

120 dias o prazo de vigência de 

um auxílio-doença concedido pe-

la Justiça, nos casos em que o 

juiz não estabeleceu um período 

de duração para o pagamento do 

benefício. 

     Segundo Beltrame, no caso do 

cruzamento de dados, observou-

se que cerca de 20 mil pessoas 

que trabalhavam com carteira as-

sinada estavam aposentadas por 

invalidez. 

     "São pessoas que recebiam o 

benefício, obtiveram um empre-

go, começaram a trabalhar e a 

contribuir para Previdência, logo, 

não deveriam estar aposentadas 

por invalidez", declarou o minis-

tro. G1 Política 

Norminha 

     Os crimes de falsidade 

dizem respeito à proteção da fé 

pública. Esta é um bem jurídico 

tutelado pelo Estado que revela a 

necessária confiança que a socie-

dade tem em certos documentos, 

instrumentos públicos ou priva-

dos, bem como nas caracterís-

ticas pessoais dos indivíduos. 

     Nesse sentido, tem-se a pre-

missa de que tudo aquilo venti-

lado por meio de um documento 

deve ser verdadeiro. Logo, pode-

mos conceber o antônimo de fé 

pública como falsidade. 

     A falsidade material é aquela 

por meio da qual o agente cria um 

documento falso ou altera o con-

teúdo de um documento verdadei-

ro. O documento é materialmente 

falso. A falsificação o corre medi-

ante contrafação (fingimento, si- 

     A história ambiental do 
Japão e as políticas atuais refle-

tem um equilíbrio entre o desen-

volvimento econômico e a prote-

ção ambiental. No rápido cresci-

mento econômico após a Segun-

da Guerra Mundial, as políticas 

ambientais foram minimizadas 

pelas empresas do governo e in-

dustriais. Como consequência 

inevitável, certa poluição ambien-

tal crucial ocorreu nos anos 1950 

e anos 1960. Na preocupação 

crescente sobre o problema, o go-

verno introduziu muitas leis de 

proteção ambiental em 1970 e 

estabeleceu o Ministério do Meio 

Ambiente em 1971. A crise do pe-

tróleo de 1973 também incentivou 

o uso eficiente da energia, devido 

à falta no Japão de recursos na-

turais. Questões prioritárias ambi-

entais atuais incluem a poluição 

do ar urbano (NOx, partículas em 

suspensão, substâncias tóxicas), 

gestão integrada de resíduos sóli-

dos, eutrofização da água, conser-

vação da natureza, mudanças cli-

máticas, gestão de produtos quí-

micos e a cooperação internacio- 
nal para a conservação do meio 

ambiente. 

     Hoje o Japão é um dos líderes 

mundiais no desenvolvimento de 

novas tecnologias amigas do am-

biente. Os veículos híbridos da 

Honda e da Toyota foram nomea-

dos para ter a maior economia de 

combustível e as menores emis-

sões. Isto é devido à avançada tec 
nologia em sistemas híbridos, os 

biocombustíveis, o uso de materi- 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://japaohistoriaetradicao.blogspot.com/2011/03/meio-ambiente-do-japao.html
http://japaohistoriaetradicao.blogspot.com/2011/03/meio-ambiente-do-japao.html
https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/07/28/governo-preve-concluir-pente-fino-no-inss-com-corte-de-quase-20-nos-auxilios-doenca-e-aposentadorias-por-invalidez.ghtml
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Debate aborda direitos sociais 

relacionados ao INSS 

 

Serão expostos critérios de avaliação de incapacidade e 

estabelecido um fórum de discussão 

Ministério Público do Rio Grande do Sul convida a 

Fundacentro para atuar em estudo de exoesqueleto 

 

 

 

 

 
 

tes da execução de qualquer tra-

balho. A permissão serve não a-

penas para a segurança do fun-

cionário, mas também para escla-

recer dúvidas possíveis sobre to-

das as etapas do trabalho. 

     Confira o passo a passo para a 

produção de uma PT: 

     1. Antes de iniciar o trabalho: 

     . Visite o local do trabalho e 

anote todos lugares que possam 

oferecer algum risco. 

     . Preencha o formulário (aná-

lise de risco) ainda no local com a 

ajuda da equipe envolvida na ati-

vidade, para que sejam contem-

plados todos os detalhes. Descre-

va de maneira objetiva as etapas 

de trabalho, verificando os peri-

gos e as medidas preventivas a 

serem executadas. 

     . Solicite as assinaturas dos 

participantes e supervisores no 

verso do formulário. 

     . Elabore a Permissão de Tra-

balho, adaptando o modelo de a-

cordo com a atividade a ser exe-

cutada. 

     2. No momento do trabalho: 

     . Certifique-se que o local de 

trabalho foi isolado e sinalizado 

(placas, alarmes, cartazes, etc). 

      . Siga atentamente todas as 

etapas estabelecidas na PT. 

     . Deixa a PT em um local visí-

vel para os supervisores. 

 

 

pacional no Brasil muitas vezes 

são notificados tardiamente, sen-

do ideal que haja sempre uma a-

ção de planejamento, a fim de evi-

tar os adoecimentos e acidentes 

do trabalho. 

     A reunião entre o Ministério 

Público do Trabalho e a Funda-

centro contou com a participação 

do Procurador Ricardo Garcia e 

Analistas Periciais do MPT, do 

Tecnólogo, Ricardo Serrano e o 

chefe substituto da Coordenação 

de Segurança nos Processos de 

Trabalho, Roberto do Valle Giulia-

no. 

     Grupo Nacional 

     O Ministério Público do Tra-

balho constituiu, por meio da Por-

taria 262/2018, Grupo de Estudo 

Nacional, denominado GE Utiliza-

ção de Exoesqueleto, com o obje-

tivo de realizar estudos a respeito 

da existência de riscos ergonô-

micos pela utilização de exoes-

queletos. 

     O Grupo de Estudos é formado 

pelo coordenador, Philippe Go-

mes Jardim, Ricardo Wagner Gar-

cia, Leonardo Osório Mendonça e 

pelos Analistas Periciais, Luis 

Carlos Fujii, André Farias de Lima 

e Selma Saraiva da Costa Moreira. 

Norminha 

     . Realize a leitura em voz alta 

dos procedimentos, tire dúvidas 

que possam surgir e recolha a as-

sinatura dos participantes. Verifi-

que se foram atendidas todas as 

recomendações exigidas. 

     . Caso ocorra algo fora do pre-

visto, todos devem parar o serviço 

e divulgar o ocorrido para toda a 

equipe, a fim de apresentar as fa-

lhas e as medidas preventivas pa-

ra evitar a reincidência. 

     3. Após o trabalho: 

     . Realize uma inspeção com-

pleta, retirando tudo o que pode 

ter restado do serviço (lixo, peças 

e estruturas soltas, materiais in-

flamáveis, ferramentas). 
 

 

     . O responsável pela atividade 

deverá devolver a ficha para arqui-

vamento na área de Segurança do 

Trabalho. 

 

*João Marcio Tosmann 

Diretor da Tagout, indústria de 

produtos de Bloqueio e 

Etiquetagem que oferece 

consultoria, treinamento e 

elaboração de procedimentos 

para implantação do Programa de 

Controle de Energias Perigosas 

(PCEP). 

 

Compartilhamos: Revista CIPA 

Norminha 

Por ACS/Cristiane Reimberg 

     A Fundacentro realiza o 

“Debate INSS e os Direitos So-

ciais” no dia 15 de agosto, das 8h 

30 às 13h30, em São Paulo/SP. O 

objetivo é promover um espaço 

público para que o Instituto Na-

cional do Seguro Social exponha 

os critérios para avaliar a incapa-

cidade de seus segurados e da re-

abilitação profissional. 

     Também se pretende estabele-

cer um fórum de discussão sobre 

procedimentos administrativos e 

periciais, além de criar um grupo 

permanente para dialogar sobre 

temas polêmicos referentes a a-

gravos relacionados ao trabalho e 

à incapacidade. 

     Para participar do evento, bas-

ta se inscrever no portal da Fun-

dacentro. São esperados profis-

sionais das áreas de saúde, do 

trabalho, da previdência e assis-

tência social, conselhos de saúde, 

conselhos de previdência social, 

movimentos sociais, entidades 

sindicais e trabalhadores. O even-

to será realizado na Rua Capote 

Valente, 710, em Pinheiros. 

     A ideia é ouvir servidores do 

INSS sobre os critérios de incapa-

cidade utilizados pela perícia, o 

perfil sobre segurados que têm ti-

do benefícios cessados (idade, 

sexo, ocupação, CID) e a situação 

atual da Reabilitação Profissional 

do INSS no estado de São Paulo. 

Depois haverá uma apresentação 

de casos de segurados com inca-

pacidade laboral, realizada por 

profissionais da área da Saúde e 

da área sindical. Por fim, um de-

bate com uma socióloga, um ad- 
vogado e  uma procuradora  fede- 

ral. Veja a programação completa. 

     Na visão das pesquisadoras 

que organizam o evento, nem 

sempre os critérios de manuten-

ção e cessação de benefícios às 

vítimas de acidentes e doenças 

estão claros aos segurados e aos 

órgãos públicos que têm uma in-

terface com a saúde dos traba-

lhadores. Ao mesmo tempo há 

notícias de aprofundamento da 

precarização da estrutura e da re-

dução de equipes destinadas à re-

abilitação profissional. 

     O evento é promovido pela 

Fundacentro e pela Coordenação 

Estadual de Saúde do Trabalha-

dor, da Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo. 

     Papel do INSS 

     “O Instituto Nacional de Segu-

ro Social (INSS) faz parte de um 

sistema de seguridade social, di-

reito garantido pelo artigo 194 da 

Constituição Federal. 

     Foi criado em 27 de junho de 

1990, por meio do Decreto 99. 

350, a partir da fusão do Instituto 

de Administração Financeira da 

Previdência e Assistência Social 

– IAPAS com o Instituto Nacional 

de Previdência Social – INPS, co-

mo autarquia vinculada ao Mini-

stério da Previdência e Assistên-

cia Social – MPAS. 

     O Decreto nº 8.949, de 29 de 

dezembro de 2016, passou o ór-

gão ao Ministério do Desenvol-

vimento Agrário. 

     Entre suas atribuições, encon-

tra-se a de conceder e manter be-

nefícios e serviços previdenciá-

rios, entre os quais, os auxílios-

doença, as aposentadorias e a re-

abilitação profissional.” N 

Senac 
Votuporanga 

(SP) abre 
vagas para 

curso gratuito 
de Almoxarife 

 

 
 

     Segundo a Associação Bra-

sileira das Indústrias do Mobiliá-

rio (Abimóvel), o Estado de São 

Paulo está entre os cinco maiores 

exportadores de móveis do Brasil, 

sendo a cidade de Votuporanga 

considerada o segundo maior pó-

lo moveleiro do país. Atualmente, 

de acordo com a Secretaria Muni-

cipal de Desenvolvimento Econô-

mico (Sedec) de Votuporanga, o 

município abriga um número de 

54 indústrias de móveis. Esse é 

um dos segmentos em que o setor 

de almoxarifado, responsável pe-

lo armazenamento de materiais, 

está presente. 

     Para quem tem interesse em se 

capacitar em um curto espaço de 

tempo e conseguir uma colocação 

nessa área, o Senac está com ins-

crições abertas para o curso gra-

tuito Almoxarife. O aluno aprende 

a organizar e administrar esto-

ques, reduzindo o tempo de aten-

dimento ao cliente e, assim, au-

mentando os ganhos da empresa. 

Mais informações sobre o curso e 

as inscrições podem ser obtidas 

pelo Portal Senac: 

    www.sp.senac.br/votuporanga 

Norminha 
 

 

Fundacentro elegerá um 

gestor de projeto para dar 

suporte ao MPT 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi 

     O Ministério Público do 

Trabalho da 4ª. Região (MPT-

RS), representado pelo Procura-

dor do Trabalho, Philippe Gomes 

Jardim, em reunião realizada na 

sede da Fundacentro em SP no 

último dia 24 de julho, propôs 

uma parceria com a Fundacentro, 

para juntos atuarem em medidas 

ergonômicas no ambiente de tra-

balho, no que se refere ao estudo 

de exoesqueletos. 
 

 
 

     Uma das grandes preocupa-

ções colocadas pelo Procurador, 

é o uso de exoesqueletos, como 

promessa de diminuir o número 

de movimentos repetitivos, o des 

gaste físico do trabalhador e au-

mentar o processo produtivo. 

“Nossa intenção é reunir infor-

mações sobre os atuais estudos 

ergonômicos para o uso de exo-

esqueletos e colocar a Fundacen-

tro como parceira”, destacou. 

     Os exoesqueletos ficaram bas-

tante conhecidos durante a aber-

tura da Copa do Mundo do Brasil 

em 2014. Funcionam como uma 

membrana ou película protetora 

que vem sendo utilizadas como 

suporte ou revestimento junto ao 

corpo humano, especialmente em 

trabalhadores que operam na li-

nha de montagem. 
 

 
 

     Para o Presidente em Exercí-

cio, Robson Spinelli Gomes, que 

irá eleger um gestor de projeto na 

Fundacentro para dar suporte ao 

MPT, os problemas de saúde ocu- 

Por João Marcio Tosmann 

     Muito utilizada no am-
biente industrial, a Permissão 

de Trabalho (PT) é um documen-

to que contém as medidas ne-

cessárias para a realização de um 

trabalho seguro, além de instru-

ções para situações de emergên-

cia ou resgate. 

     Presente em muitas normas 

regulamentadoras, serve para as-

segurar que as atividades (manu-

tenção, montagem, desmonta-

gem, construção, reparo ou ins-

peção) sejam feitas com seguran-

ça num ambiente industrial, evi-

tando que acidentes de trabalho 

ocorram. Assim, a PT tem por ob-

jetivo prever cada etapa de um 

serviço com riscos potenciais de 

acidentes a serem executados nas 

diversas áreas. 

     Como exemplo, a NR-33 que 

regulamenta a segurança e saúde 

nos trabalhos em espaços confi-

nados, prevê como medida admi-

nistrativa “a adaptação, o preen-

chimento, o controle e o arquiva-

mento” das permissões de traba-

lhos nestas condições. 

     Como é feita? 

     Trata-se de um documento re-

digido em duas vias (uma a ser 

entregue no local de trabalho e 

outra arquivada pela área de Se-

gurança do Trabalho), que con-

tém uma autorização para deter-

minado trabalhador realizar uma 

atividade. Neste material estão 

contidas orientações formais so-

bre como desempenhar a ativida-

de a fim de evitar acidentes. 

     A autorização é entregue pelo 

colaborador ao seu supervisor,an 

 

Para que servem as Permissões de Trabalho? 

  

Esses Cursos 

também em 

Vitória (ES) 

 

Curso 

completo 

NR-12 em 

Vitória (ES) 

 

Curso de 

Higiene 

Ocupacional 

em Araçatuba 

e Presidente 

Prudente (SP) 

http://www.norminha.net.br/
http://revistacipa.com.br/para-que-servem-as-permissoes-de-trabalho/
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/detalhe-do-evento/2018/8/inss-e-direitos-sociais
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/detalhe-do-evento/2018/8/inss-e-direitos-sociais
https://www.google.com/maps/place/R.+Capote+Valente,+710+-+Pinheiros,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+05409-002/@-23.5553016,-46.678985,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce5785b6880e5f:0xc127c313cbf78bc7!8m2!3d-23.5553016!4d-46.6767963
https://www.google.com/maps/place/R.+Capote+Valente,+710+-+Pinheiros,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+05409-002/@-23.5553016,-46.678985,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce5785b6880e5f:0xc127c313cbf78bc7!8m2!3d-23.5553016!4d-46.6767963
http://www.fundacentro.gov.br/Arquivos/sis/EventoPortal/AnexoConteudoProgramatico/Programa%C3%A7%C3%A3o_INSS_Direitos_Sociais.pdf
http://www.sp.senac.br/votuporanga
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
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Você sabe quando a lei obriga 
o pagamento de salários 

iguais? 
     Imagine que na sua em-
presa trabalham 30 pessoas no 

mesmo cargo e várias delas ga-

nham salários diferentes. Isso é 

certo? 

     Ao responder a essa pergunta, 

é preciso atentar para uma série 

de requisitos que a lei estabelece, 

ainda mais por se tratar de um 

assunto que sofreu alterações 

com a Reforma Trabalhista (Lei nº 

13.467/17). 

     Saiba a seguir quais são os re-

quisitos que a lei exige para a 

igualdade salarial. 

     Os 6 requisitos para a obriga-

toriedade do pagamento de salá-

rios iguais 

     Aviso: todos os requisitos a 

seguir precisam ser preenchidos 

para que a lei obrigue o paga-

mento igualitário. Se apenas um 

deles não existir, a decisão fica a 

cargo única e exclusivamente do 

patrão. 

     Requisito nº 1: os empregados 

devem trabalhar no mesmo esta-

belecimento. 

     Antes da reforma trabalhista, 

bastava que os trabalhadores esti-

vessem na mesma região metro-

politana para configurar o requi-

sito da mesma localidade. 

     Essa regra mudou. Atualmen-

te, os trabalhadores precisam e-

xercer suas atividades no mesmo 

local físico. Ou seja: devem tra-

balhar na mesma farmácia, mes-

mo escritório, mesma loja, e as-

sim por diante. 

     Requisito nº 2: os empregados 

devem ter a mesma função 

     Não adianta ter cargos com no 

 
 

nomes diferentes: se dois traba-

lhadores exercerem as mesmas 

funções/atribuições, poderão ter 

que receber salários iguais. 

     Requisito nº 3: a produtividade 

e perfeição técnica entre as pes-

soas devem ser iguais 

     Esse requisito está ligado à 

quantidade (produtividade) e qua-

lidade (perfeição técnica) do tra-

balho desempenhado pelos em-

pregados. 

     Por conta disso, mesmo que 

um colaborador tenha as mesmas 

atribuições que um colega, é pre-

ciso ter o mesmo desempenho. 

     Exemplo: em uma empresa 

com dois mecânicos, é possível 

que um deles receba um salário 

diferente se consertar carros mais 

rapidamente e com maior quali-

dade do serviço. 

     Requisito nº 4: Diferenças de 

tempo na função e na empresa 

devem respeitar os limites legais 

     Segundo a CLT, para que um 

empregado receba um salário 

igual ao de outro, a diferença de 

tempo desempenhando a mesma 

função não pode ser maior de que 

2 anos. 

     Além disso, esses trabalhado-

res não podem ter uma diferença 

maior do que 4 anos trabalhando 

na mesma empresa. 

     Requisito nº 5: inexistência de 

plano de cargos e salários na em- 

 

 
 

Turma do curso sobre NR 5 em junho de 2018 

presa 

     Como funcionam as promo-

ções na sua empresa? Se elas são 

feitas de acordo com um plano de 

cargos e salários, isso significa 

que a Lei não pode forçar o paga-

mento de salários iguais. 

     Contudo, para que o plano se-

ja válido, é preciso dar ampla pu-

blicidade entre os colaboradores. 

Com a Reforma Trabalhista, não é 

mais preciso registrá-lo junto ao 

Ministério do Trabalho e Emprego 

- MTE. 

     Requisito nº 6: o empregador 

deve ser o mesmo 

     Esse ponto é óbvio, mas ne-

cessário destacar. Não adianta 

forçar o pagamento de salários 

entre empresas diferentes. Cada 

instituição tem suas característi-

cas próprias de mercado, como o 

porte, disponibilidade orçamentá-

ria e interesse de investimento. 

     Discriminação = multa 

     Pagar salários diferenciados 

em razão exclusiva de sexo ou et-

nia é ilegal. Quem fizer isso está 

sujeito a multa no valor de 50% 

(cinquenta por cento) do limite 

máximo dos benefícios do INSS. 

Durante a escrita deste artigo (07/ 

2018), o valor dessa multa está 

em R$ 2.822,50 (dois mil, oito-

centos e vinte e dois reais e cin-

quenta centavos). 

     Vale lembrar que ainda pode-

rão incidir outras penalizações 

previstas na Lei nº 9.029/95. 

     E se não forem pagos salários 

iguais? 

     Preenchidos os requisitos aci-

ma e não existindo o pagamento 

igualitário de salários, o empre-

gado poderá ajuizar uma ação de 

equiparação salarial. 

Norminha 
Moadenildo Freire- Advogado 

Atividades da Fundacentro do Pará somam mais de 
1000 participações no primeiro semestre 

Também foram realizados cursos, visitas às escolas e atuações em comissões e grupos de trabalho 

     Os educadores receberam um 

kit composto por DVD (com ví-

deos e downloads de publica-

ções), caneta personalizada, blo-

co de anotações, Cartilha do Dia 

Nacional da SST nas Escolas; li-

vro sobre o trabalho de professo-

res da Educação Básica em Belém 

do Pará, cartilha sobre Assédio 

Sexual; informativo da Fundacen-

tro e sobre o projeto e listagem de 

publicações disponíveis para ven-

da. 

     Os vídeos disponíveis no DVD 

foram Catadores de material reci-

clável; Coleta Seletiva Solidária; 

Controle da Poeira no Setor de 

Revestimento Cerâmico; Institu-

cional; Segurança e Saúde nas 

pequenas indústrias moveleiras; 

Um novo olhar sobre coletores de 

lixo; e Você! Trabalhador da lim-

peza. Vamos conversar? 

     Já as publicações disponibili-

zadas foram Assédio moral; Edu-

cação de adultos: algumas abor-

dagens; Cartilha 10 de outubro – 

Dia Nacional da Segurança e Saú-

de nas Escolas; Nanotecnologia: 

um universo em construção HQ3; 

Nanotecnologia: no campo HQ4; 

Nanotecnologias – maravilhas e 

incertezas no universo da química 

HQ2; e Reciclagem. 
 

 
 

     Acesse aos vídeos no YouTube 

da Fundacentro e as publicações 

na Biblioteca Digital. 

     As ações da instituição no Pará 

ainda englobam a participação em 

Comissões e Grupos de Trabalho, 

de Estudos e Pesquisas. As pes-

quisadoras Doracy Souza e Laura 

Nogueira participam da Comissão 

Estadual de Enfrentamento dos A-

cidentes com Escalpelamento no 

Estado do Pará, do Grupo de Tra-

balho do Siass (Subsistema de A-

tenção Integral à Saúde do Ser-

vidor no Estado do Pará) e do 

Grupo de Estudo e Pesquisa Tra-

balho, Estado e Sociedade na A-

mazônia. Laura Nogueira também 

faz parte do Grupo em Saúde na 

Amazônia – Redeunida e da Co-

missão Interinstitucional de Saú-

de do Trabalhador - Conselho 

Municipal de Saúde. 

Norminha 

 

     O Seminário Revisitando a 

NR-12: Segurança no Trabalho 

em Máquinas e Equipamentos 

será realizado no dia 29 de agosto 

de 2018, das 8h30 às 12h30 no 

Auditório do SINTEL – Sindicato 

dos Trabalhadores em Telecomu-

nicação da Paraíba, que fica na 

Rua Rodrigues de Aquino, 290, 

Centro de João Pessoa (PB). 

     Os palestrantes do evento se-

rão: 

     José Ronilton Trajano – Enge-

nheiro Mecânico e de Segurança 

do Trabalho, consultor de Segu-

rança do Trabalho em Máquinas, 

Equipamentos, caldeiras e Vasos 

sob Pressão, Diretor da Trajano’s 

Engenharia, Segurança e Psicolo-

gia do Trabalho (PB). 

     Enildo Caetano dos Santos – 

Engenheiro  Elétrico-Eletrônico,  

 
  

Pós-Graduando em Engenharia 

de Segurança, Consultor de Se-

gurança e Automação da Schmer-

sal (PE). 

     Informações/Inscrições: 

     (81) 3427-4775 / 3427-4566 

     Informar nome completo, 

função, empresa, telefone e e-

mail para: 

eventos.crpe@fundacentro.gov.br 

     Cada participante deverá levar 

1 lata de leite em pó. 

Norminha 
 

 

 

 

Por ACS/ Cristiane Reimberg 

     A Fundacentro do Pará 

realizou 13 palestras de atualiza-

ção em segurança e saúde do tra-

balhador no primeiro semestre de 

2018, contabilizando 842 partici-

pações. Também foram realizados 

três  cursos  no mesmo  período, 

 
 

 

 

 

com 116 pessoas certificadas, e o 

Seminário alusivo ao Dia Interna-

cional da Mulher, com 44 partici-

pantes. Somadas, as atividades 

alcançaram 1.012 participações. 
 

 
 

Curso sobre NR 5 em junho com 

o engenheiro Paulo Sérgio 

Gonçalves da Gama, servidor 

público da SRT/PA 

(Superintendência Regional do 

Trabalho do Pará) 
 

     “Este levantamento somente é 

possível devido ao acompanha-

mento das fichas de inscrição re-

alizado pelas auxiliares adminis-

trativas, pois a intenção é sempre 

traçar o perfil do público para co-

nhecer suas demandas formati-

vas e sua inserção no mundo do 

trabalho”, afirma a chefe técnica 

da Fundacentro/PA, Doracy Mo-

raes.      Entre os participantes, há 

um predomínio de estudantes de 

cursos técnicos em segurança do 

trabalho e de cursos de gradua-

ção e de pós-graduação. Em se-

guida, estão os profissionais de 

engenharia. Também há a partici-

pação de pessoas das áreas da 

arquitetura, da administração, da 

pedagogia e da limpeza. 

     Os temas abordados nas ativi-

dades educativas buscam discutir 

questões atuais da área de Segu-

rança e Saúde no Trabalho, a par-

tir da realidade regional e das ne-

cessidades manifestadas pelos 

participantes. Em janeiro, as pa-

lestras debateram Gestão em Se-

gurança e Saúde do Trabalhador 

na Área Hospitalar, Gestão da Se-

gurança do Trabalho na Indústria 

da Construção e Depressão no 

Trabalho. No mês seguinte, dis-

cutiram Segurança do Trabalho 

Aplicada à Logística de Materiais 

e Elaboração de Plano de Emer-

gência. Em março, Ergonomia A-

plicada ao  Trabalho e Prevenção  
 

 
 

 

de Acidentes com Animais Peço-

nhentos. 

     Entre abril e junho, mais seis 

palestras foram realizadas, retra-

tando a Gestão em Segurança do 

Trabalho e Meio Ambiente, o Ge-

renciamento dos Serviços de 

Saúde e Segurança no Contexto 

do e-Social, a NR 35: Segurança 

no Trabalho em Altura, a NR 12: 

Segurança no Trabalho em Má-

quinas e Equipamentos, Preven-

ção de Acidentes de Trabalho no 

Transporte de Cargas Perigosas e 

a Importância da Ergonomia na 

Adaptação do Posto de Trabalho. 
 

 

Última palestra do semestre 

sobre ergonomia com Yuzo 

Igarashi (Fotos: Fundacentro/PA) 
 

     Os cursos, por sua vez, trouxe-

ram as temáticas NR 5 (Comissão 

Interna de Prevenção de Aciden-

tes), em março e junho, Doenças 

Mentais e Comportamentais Rela-

cionadas ao Trabalho, em abril. Já 

o seminário teve apresentações 

sobre mercado de trabalho, pano-

rama dos acidentes de trabalho, 

política de atendimento humani-

zado às pessoas que sofreram aci-

dentes com escalpelamento, tra-

balho da mulher e as principais 

demandas para as organizações 

representativas de trabalhadoras e 

de trabalhadores. 

     Acesse aos quadros com os 

dados sobre os eventos realiza-

dos 
 

 
 

     Ampliando fronteiras 

     Outra atividade para socializar 

o conhecimento em SST foi a visi-

ta a 39 escolas públicas e priva-

das, que divulgou materiais insti-

tucionais aos profissionais que 

atuam na educação básica. A ação 

faz parte do Projeto Educação em 

Segurança e Saúde do Trabalha-

dor na Educação Básica no Estado 

do Pará. 

João Pessoa (PB) promove 

seminário para revisitar a NR-12 

http://www.norminha.net.br/
http://www.andreamartinsadvogados.com.br/
https://www.youtube.com/user/fundacentrooficial
https://www.youtube.com/user/fundacentrooficial
http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-digital
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
http://www.equipeni.com.br/
http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/link/noticias/Palestras_Cursos_PA_20180726175526.pdf
http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/link/noticias/Palestras_Cursos_PA_20180726175526.pdf
http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/link/noticias/Palestras_Cursos_PA_20180726175526.pdf
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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pregado e empregador domésti-

co. 

     Sou doméstica e durmo no 

trabalho, tenho direito a hora ex-

tra? 

     Se você habita na residência 

onde trabalha, é importante saber 

que a Lei Complementar prevê, 

em seu artigo 2º, que a jornada do 

trabalhador doméstico será de 

oito horas diárias e quarenta e 

quatro semanais. Sendo assim, 

todo trabalho que exceder esse li-

mite deverá ser pago como horas 

extras. 
 

 
 

     Fique ligado! O fato de você 

residir no local de trabalho não 

significa que estará o tempo todo 

à disposição do empregador. 

Pensando nisso, a Lei Comple- 
mentar além da fixação da jornada 

também exige do empregador o 

seu controle através do registro 

dos horários de entrada e saída 

que pode ser feita de forma ma-

nual, mecânica ou eletrônica. 

     Minha empregada realiza ho-

ras extras, é possível compen-

sar/fazer banco de horas? 

     A compensação só será permi-

tida mediante concordância ex-

pressa do empregado, ou seja, 

por acordo escrito, devendo ser 

compensadas no próximo dia de 

trabalho. Se as horas extras labo-

radas durante o mês exceder o 

numero de 40, poderão compor o 

banco de horas que deverão ser 

compensadas em até um ano. 

     Sou babá e acompanho a fa-

mília em suas viagens, tenho di-

reito a algum adicional? 

     Ao doméstico é previsto um 

acréscimo de 25% sobre o valor-

hora normal de trabalho quando 

estiver prestado serviço em via-

gem. Se realizada horas extras, o 

empregado nesta condição terá,a- 

 

 

 

 

Trabalho Doméstico: O que preciso saber? 
 

 

 
 

O que é acidente do trabalho 
e quando se configura? 

 
 

determinada atividade e constante 

da respectiva relação elaborada 

pelo Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social. 

     Caso o funcionário sofra algu-

ma das hipóteses acima, é neces-

sário que a empresa emita o CAT 

(Comunicação de Acidente de 

Trabalho) para que o empregado 

possa gozar do benefício previ-

denciário auxílio acidente. Se por 

algum motivo a empresa se negar 

a abrir o CAT, o próprio empre-

gado poderá fazer a abertura atra-

vés do Sindicato ou em uma das 

agências do INSS. 

     Como consequência do aci-

dente sofrido, o empregado aci-

dentado possui direito à estabili-

dade por doze meses, indepen-

dentemente da percepção do au-

xilio acidente nos termos do ar-

tigo 118 da Lei nº. 8213/91 e da 

súmula 378 do TST. 

     Ou seja, após 12 (doze) meses 

da cessação do benefício previ-

denciário o empregado não pode-

rá ser dispensado, exceto se co-

meter alguma falta grave que en-

seje na dispensa por justa causa. 

     Além disso, durante o prazo de 

afastamento o empregador deverá 

continuar depositando o FGTS, o 

que não ocorre no caso de doença 

ou acidente não relacionado ao 

trabalho. 

     Por fim, o empregado lesiona-

do também poderá acionar o ju-

diciário pleiteando uma indeniza-

ção pelos danos morais causa-

dos, além de danos materiais, ca-

so exista, e danos estéticos caso 

fique com alguma cicatriz ou per-

ca membros. 

Norminha 
 

 

 

     As relações de emprego 

doméstico no Brasil, durante mui-

to tempo, preservaram resquícios 

da escravidão, pois foi este segui-

mento laboral o único meio de so-

brevivência de mulheres e ho-

mens libertos que se submetiam 

às condições desumanas de tra-

balho. 

     Embora seja um importante 

setor da economia, as relações de 

trabalho doméstico não contavam 

com a proteção do Estado, per-

manecendo à margem do orde-

namento pátrio até a entrada em 

vigor da Lei Complementar 150/ 

2015 que passou a reger espe-

cificamente as relações laborais 

no âmbito residencial, regula-

mentando importantes questões 

da categoria. 

     Em que pese a existência da 

referida Lei, dúvidas ainda pairam 

sobre esta especial relação de tra-

balho. Por isso, o Esclarecendo 

Direito responde alguns questio-

namentos frequentes a quem é em 

 

Fundacentro participa de ação 

centro e Ministério Público do 

Trabalho-3a. Região, aconteceu 

no saguão de entrada do TRT on-

de foi feito o lançamento da Cam-

panha do Programa Nacional do 

Trabalho Seguro "Violências no 

Trabalho: Enfrentamento e Supe-

ração". 

     Logo após o lançamento da 

Campanha houve a realização de 

palestras com temas variados so- 

Ato Público e mesa redonda acontecem no 

TRT em Minas Gerais 

Workshop sobre 
proteção 

respiratória, 
proteção 

auditiva e 
proteção contra 

queda em 
Maringá (PR) 

    Será realizado nos dias 9 e 

10 de agosto de 2018, das 8h30 

às 12 e das 13 às 17h30, no au-

ditório do Sindicato dos Metalúr-

gicos de Maringá, que fica na 

Avenida Paissandu, 517 – Zona 

3, Maringá (PR). 

     Os docentes serão: 

     Sabrina Hsu Silva – Especia-

lista em desenvolvimento de apli-

cações na 3M-University of Regi-

na – Canadá, especialista em Ci-

ências Aplicadas; e 

     Alessandro Luszczynsky – 

Consultor técnico e coordenador 

de treinamentos em alturas, espa-

ços confinados e projetos para 

sistemas de linhas de vida e pon-

tos de ancoragens. 

     Informações: 

     3313-5200 / 3313-5218 

     Inscrições gratuitas/limitadas: 

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

os-e-eventos/proximos-eventos  

Norminha 
 

     A lei nº. 8213/1991 conceitua 

o acidente de trabalho em seu ar-

tigo 19 como sendo aquele que o-

corre pelo exercício do trabalho a 

serviço da empresa, provocando 

lesão corporal ou perturbação 

funcional que cause a morte ou a 

perda ou redução, permanente ou 

temporária, da capacidade para o 

trabalho. 

     O artigo 21 da mencionada lei 

equipara também ao acidente de 

trabalho, o acidente de trajeto, ou 

seja, aquele ocorrido no percurso 

da residência para o local de tra-

balho ou deste para aquela, qual-

quer que seja o meio de locomo-

ção, inclusive veículo de proprie-

dade do segurado. No § 1º do 

mesmo artigo, a lei esclarece que 

nos períodos destinados à refei-

ção ou descanso, sejam eles rea-

lizados dentro ou fora do ambiente 

de trabalho, o empregado é consi-

derado no exercício de seu traba-

lho. 

     Além disso, as doenças ocupa-

cionais também são consideradas 

acidentes de trabalho e proporcio-

nam ao lesionado as mesmas 

condições previstas em caso de 

acidente de trabalho ou acidente 

de trajeto. 

     Para que fique mais compre-

ensível o entendimento, o aciden-

te de trabalho engloba o acidente 

de trajeto e a doença ocupacional. 

     Vejamos: 

     · Acidente de trabalho ou de tr-

ajeto: é o acidente ocorrido no e-

xercício da atividade profissional 

a serviço da empresa ou no des-

locamento residência / trabalho / 

residência, e que provoque lesão 

corporal ou perturbação funcional 

que cause a perda ou redução 

(permanente ou temporária) da 

capacidade para o trabalho ou, em 

último caso, a morte. 

     · Doença ocupacional: é aquela 

produzida ou desencadeada pelo 

exercício do trabalho peculiar a  

 

   

bre o mundo do trabalho. 

     O Chefe da Fundacentro de 

Minas Gerais expôs o tema "A 

discussão do agrotóxico no mo-

mento atual". 

     Outros temas, como "Violên-

cia no Trabalho", abordado por 

Andrea Maria Silveira, médica e 

professora da UFMG; " Ética na 

Saúde e Segurança do Trabalho", 

abordado por Elaine Noronha 

Nassif, Procuradora do Trabalho 

do Ministério Público do Traba-

lho de Minas Gerais; "Saúde 

Mental na Justiça do Trabalho", 

abordado por Geraldo Mendes 

Diniz, Secretário de Saúde do 

TRT3, psiquiatra e Médico do Tra-

balho também foram apresenta-

dos. 

     Em seguida foi dada a palavra 

ao auditório que fez inúmeras per-

guntas e comentários, sendo o e-

vento encerrado com as palavras 

da Desembargadora e Presidente 

do Programa Trabalho , Denise 

Alves Horta e Maria Raquel Ferraz 

Zagari Valentim, Juíza do Traba-

lho e Gestora Regional do Pro-

grama Trabalho Seguro no TRT3. 
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Por Fundacentro/MG - editado 

por Alexandra Rinaldi 

     No dia 27 de julho, data 

em que se celebra o Dia Nacional 

de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho foi realizado em Belo 

Horizonte, Ato Público e mesa re-

donda. 

     A ação, coordenada pelo Tri-

bunal Regional do Trabalho-3a. 

Região, em parceria com a Funda- 

lém do adicional de 25%, o paga-

mento de valor correspondente a, 

no mínimo, 50% sobre o valor-

hora de trabalho. 

     Sou zelador de um prédio re-

sidencial, também sou domés-

tico? 

     Não, nos termos do artigo 1º 

da Lei Complementar 150/2015 

só se considera doméstico aquele 

que presta serviços a uma pessoa 

ou família, assim, empregados 

como zelador, porteiro, faxineiros 

ou serventes não serão assim en-

quadrados, pois prestam serviços 

a um condomínio e não a cada 

condômino particular (morador). 

     Fique ligado! Não se enquadra 

como doméstico aquele funcio-

nário que presta serviços para 

pessoa física com fins lucrativos. 

Norminha 
Dúvidas? Entre em contato que a 

gente esclarece! 

https://www.esclarecendodireito.

com.br/2018/07/24/trabalho-

domestico-o-que-preciso-saber/  

Esses 

Cursos 

também em 

Vitória (ES) 

 

Curso 

completo 

NR-12 em 

Vitória (ES) 

 

Curso de 

Higiene 

Ocupacional 

em 

Araçatuba e 

Presidente 

Prudente 

(SP) 

http://www.norminha.net.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/proximos-eventos
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/proximos-eventos
https://www.esclarecendodireito.com.br/2018/07/24/trabalho-domestico-o-que-preciso-saber/
https://www.esclarecendodireito.com.br/2018/07/24/trabalho-domestico-o-que-preciso-saber/
https://www.esclarecendodireito.com.br/2018/07/24/trabalho-domestico-o-que-preciso-saber/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
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     Digo isso porque os males que 

podem ocorrer com o dia a dia do 

trabalho não prejudicam apenas a 

saúde física do trabalhador, mas a 

mental também. 

     Todas as condições de traba-

lho, como a iluminação, os ruídos 

que existem no ambiente e a tem-

peratura podem afetar diretamente 

a saúde do colaborador. 

     Por isso a ergonomia foi cria-

da, para evitar que o colaborador 

trabalhe em condições inadequa-

das, diminuindo possíveis riscos 

e erros. 

     Os tipos de ergonomia são 

três: 

     Ergonomia física, que está re-

lacionada com as condições físi-

cas do trabalho, como postura e 

manuseio de materiais; 

     Ergonomia organizacional, re-

lacionada à comunicação da em-

presa de um modo geral; 

     Ergonomia cognitiva, relacio-

nada a situações que influenciam 

o nível mental dos trabalhadores. 

     Alguns conceitos da NR-17 

     A norma regulamentadora 17 

ou NR-17 apresenta regras com o 

intuito de favorecer as condições 

de trabalho apresentadas pela em-

presa. 

     A ideia é garantir a segurança 

do trabalho e a realização das ati-

vidades que são impostas para os 

trabalhadores. 

 

a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) emitiu nota téc-

nica, a partir de demanda feita pe-

lo Ministério do Trabalho, pro-

pondo a realização de audiência 

pública para debater a incorpora-

ção, por todas as concessionárias 

de energia no país, desta iniciativa 

formulada pelo Comitê paraibano. 

Calendário das reuniões do 2º 

semestre de 2018 
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     O objetivo da NR-17 é melho-

rar o local de trabalho, fazendo 

com o que ele seja mais agradável 

e seguro. 

     Em algumas tarefas, como por 

exemplo, as de digitação ou de 

leitura de documentos, regras es-

pecíficas devem ser seguidas, pa-

ra não afetar a saúde, como: 

     Oferecer um local de trabalho 

adequado, para que os documen-

tos fiquem no campo de visão 

correta, favorecendo o manuseio e 

as operações; 

     Evitar que o pescoço fique se 

movimentando o tempo todo, para 

que isso não ocasione um cansa-

ço visual; 

     Evitar o uso documentos que 

estejam em papéis brilhantes para 

que não ofusque a visão. 

     Essas regras são feitas com o 

objetivo de colaborar para que 

não ocorram problemas com a vi-

são ou a postura do trabalhador. 

     Isso porque, alguns processos 

são repetitivos e a sobrecarga po-

de ocasionar lesões na coluna, 

dores musculares, dentre outros. 

RealizaArtesPalestras 
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CPR-Paraíba: uma construção coletiva 

rompendo o formalismo legal 

Em São Paulo, Prevencionistas 

relembram a importância do 

SESMT e do profissional Técnico 

de Segurança do Trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     A ergonomia no trabalho 

vai oferecer ao trabalhador, o con-

forto e a segurança adequada para 

que ele tenha boas condições de 

trabalho.Isso porque, as piores 

doenças do trabalho, ocorrem 

quando o trabalhador se expõe a 

riscos ergonômicos, como por e-

xemplo, levantamento de carga 

pesada. 

     Dessa forma, um ambiente de 

trabalho que não possua a er-

gonomia correta, pode trazer con-

sequências sérias para a saúde 

mental e física do trabalhador. 

     Por isso, nesse artigo, vamos 

tratar sobre a ergonomia no tra-

balho, explicar o que é a NR-17 e 

dar dicas de como prevenir os ris-

cos ergonômicos. 

     Entenda a importância da er-

gonomia no trabalho 

     Em resumo, a ergonomia é ba-

sicamente a interação do indiví-

duo com o meio em que ele se 

encontra, podendo ocorrer em 

qualquer local, por exemplo: 

 

 

 

     No ambiente de trabalho; 

     No ambiente de estudo; 

     Locais de lazer; 

     Em nossa própria casa. 

     Nesse artigo, o foco é enten-

der a importância da ergonomia 

no ambiente de trabalho, que tem 

como objetivo oferecer condições 

adequadas e métodos que previ-

nam as doenças ocupacionais. 

    Isto é, a ergonomia no trabalho 

tem o intuito de promover bem-

estar durante as atividades que 

serão executadas pelo trabalha-

dor. 

     Isso porque, a má postura e as 

lesões por esforços que aconte-

cem repetidamente, com o passar 

do tempo, ocasionam malefícios 

e prejudicam a saúde do colabo-

rador. 

     Por isso, muitas vezes o traba-

lhador é impossibilitado de conti-

nuar a trabalhar com a sua função 

estabelecida pela empresa, em 

decorrência de problemas físicos/ 

mentais. 

 

Dia Nacional de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho é celebrado 

há 24 anos pelo Sintesp 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi 

     No dia em que se celebra o 

Dia Nacional de Prevenção de A-

cidentes do Trabalho, profissio-

nais da área prevencionista re-

lembraram na manhã de sexta 

(27), em evento coordenado pelo 

Sintesp e com a parceria da Fun-

dacentro, a importância do Servi-

ço Especializado em Segurança e 

Medicina do Trabalho, o SESMT. 

     Criado em 27 de julho de 

1972, década em que o Brasil li-

derava os altos índices de acide-

ntes do trabalho, o SESMT é con-

siderado um modelo 100% bra-

sileiro, que exigiu dos profissio-

nais um novo olhar para a ma-

neira de se fazer a segurança e a 

saúde no trabalho no país. Tem 

como objetivos, promover a saú-

de e proteger a integridade do tra-

balhador no ambiente de trabalho. 
 

 
 

     Representantes da Associação 

Brasileira para Prevenção dos A-

cidentes (ABPA), Federação Na-

cional dos Técnicos de Segurança 

do Trabalho (Fenatest), Funda-

centro, Sindicato dos Técnicos de 

Segurança do Trabalho no Estado 

de São Paulo (Sintesp), Associa-

ção Nacional de Enfermeiros do 

Trabalho (Anent) e Obesst, insti-

tuições com mais de 50 anos de 

atuação na área prevencionista, 

falaram dos rumos da SST no 

país, da presença do Técnico de 

Segurança do Trabalho junto ao 

trabalhador do chão de fábrica, da 

importância de retomar o prota-

gonismo do SESMT e melhorar a 

cultura de segurança no país. 

     “A mesa aqui composta repre-

senta a história do prevencionis-

mo no Brasil”, disse Leonidio Ri-

beiro Filho (Presidente da 

Obesst). Para o engenheiro, pro-

fessor e profissional ativo da área 

de SST, é necessário que as nor-

mas regulamentadoras passem 

por uma revisão urgente e que a 

grande ferida para o equaciona-

mento do risco reside na edu-

cação. 

     Outro elemento para que a SST 

 

no país tome novos rumos foi a-

pontado por Marcos Antonio Al-

meida Ribeiro (o Marquinhos), do 

Sintesp, entidade coordenadora 

do evento. Para ele, deve haver 

mais união entre os profissionais 

da SST e menos falas “terceiri-

zadas”, referindo-se ao grande 

número de gestores que desco-

nhecem o que é prevencionismo. 

“Não basta ter indicação política, 

mas precisamos de alguém com o 

nosso DNA para legislar em nos-

sa causa, caso contrário perde-

remos nosso espaço”, observou. 
 

 

     Para a Enfermeira do Trabalho 

e membro da Diretoria Executiva 

Nacional da Anent, Marinete Flo-

riano Silva, o profissional de SST 

deve participar mais ativamente 

das CIPA´s e do ambiente de tr-

abalho. A profissional relembra 

seu aprendizado com os Técnicos 

de Segurança do Trabalho e en-

fatiza a necessidade de não deixar 

o SESMT morrer dentro das em-

presas. 
 

 

     Aos profissionais, com cari-

nho 

     Para homenagear a categoria 

profissional de Técnico de Segu-

rança do Trabalho, o engenheiro 

Leonidio Ribeiro entregou o Bra-

são da Engenharia de Segurança 

do Trabalho aos Técnicos de Se-

gurança do Trabalho, Marquinhos 

(Sintesp), Henrique Carês da Iso-

plastic Indústria e Comércio Ltda 

e Solange Miguel do Grupo Saú-

de e Vida. 

     Após a mesa de abertura e en-

trega do prêmio, o palestrante, 

Dermeval Warner Bastos Junior 

apresentou o tema “Percepção de 

riscos – como desenvolver a cul-

tura da prevenção” e “Cultura de 

segurança”. 

     “Deixar um lastro”. Esta foi a 

mensagem que o Presidente em 

Exercício da Fundacentro, Rob-

son Spinelli Gomes deixou. N 

de pessoas e materiais nas obras 

de construção. 

 

     A atividade foi conduzida pelo 

técnico Agnélio Rossy, especialis-

ta na instalação e manutenção 

desses equipamentos (fotos em a-

nexo). 

Ação exitosa de combate aos 

riscos elétricos na construção 

civil 

     Em vigor há 12 anos, o Progra-

ma de Redução de Acidentes Elé-

tricos (PRAE) foi concebido pelo 

CPR-PB e conseguiu banir as 

mortes por choque elétrico em 

obras no estado da Paraíba. Pelas 

diretrizes do Programa, a conces-

sionária local (Energisa) só efetua 

a ligação da energia da obra me-

diante apresentação do projeto e-

létrico das instalações temporá-

rias, com a anotação de respon-

sabilidade técnica (ART) do pro-

fissional responsável. 

     Ações estruturantes como esta 

representam um choque na cultu-

ra do improviso e da gambiarra. 

     Nesse sentido, em junho/2018 

 

 

 

 

     O Comitê Permanente Re-

gional Sobre Condições e Meio 

Ambiente do Trabalho na Indús-

tria da Construção da Paraíba 

(CPR-PB), coordenado pela Fun-

dacentro-Pernambuco, é um fó-

rum interinstitucional sediado em 

João Pessoa que tem por missão 

desenvolver ações voltadas para o 

trabalho seguro e saudável nos 

canteiros de obra. 
 

 

     A certidão de nascimento dos 

Comitês Permanentes Regionais 

e do Comitê Permanente Nacio-

nal consta da Norma Regulamen-

tadora nº 18 (NR-18) do Minis-

tério do Trabalho. 
 

 
 

     Em sua última reunião men-

sal, no dia 17 de julho, o CPR-PB 

promoveu visita guiada a um ele-

vador de cremalheira, equipa-

mento utilizado para o transporte 

 

 

Ergonomia no Trabalho: conheça a NR-17 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://realizartepalestras.com.br/ergonomia-no-trabalho-conheca-nr-17/?utm_campaign=ergonimia_no_trabalho_-_leads&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
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Pesquisadores participam 

de congresso da ABRASCO 

 

Preservar os direitos sociais é um dos princípios do Abrascão 2018 

 
 

Durante a atividade, os 

participantes exercitarão o 

aprendizado testando uma 

ferramenta de gestão que 

controla e melhora os processos 

de forma contínua (PDSA), por 

meio de um caso hipotético 
 

     Em tempos em que a saúde 

requer otimização no atendimento 

e minimização de recursos, a ges-

tão está entre uma das funções 

mais relevantes para uma institui- 

ção de saúde. 

     Segundo Leandro Rodrigues 

da Rocha, coordenador da pós-

graduação em Gestão de Saúde 

do Senac Presidente Prudente, a-

lém de todos os desafios comuns 

dos profissionais dessa área, que 

exigem aplicação de todo o co-

nhecimento técnico, um gestor de 

hospital precisa lidar com seu pa-

pel de autoridade em uma enti-

dade de saúde, e um dos prin-

cipais equívocos é acreditar que 

líderes são, efetivamente, natos. 

“Todos os profissionais que ocu-

pam cargo de gestores, principal-

mente na área da saúde, precisam 

de treinamento, prática e aprendi-  

zado para conseguir conciliar 

suas tarefas”. 

     Para apresentar ferramentas 

que auxiliam as lideranças nas 

instituições de saúde, Leandro 

ministrará o workshop Gestão de 

Serviços de Saúde, gratuitamente, 

no dia 7 de agosto, das 20 horas 

às 21h30, na unidade. A atividade 

mostrará como as novas tecnolo-

gias e a constante atualização de 

saberes e práticas tornam a ges-

tão de serviços de saúde cada dia 

mais complexa. 

     Os participantes abordarão te-

mas como: clientes dos serviços 

de saúde; qualidade da gestão; ci-

ência da melhoria; cultura organi- 

 

Evento reuniu colaboradores das duas unidades da ZBN em Araçatuba (SP) 

zacional; e gestão da segurança 

do paciente. No final do work-

shop, para exercitar o aprendiza-

do, eles passarão por um teste de 

mudança do Ciclo de Melhoria 

(PDSA) - uma ferramenta de ges-

tão que controla e melhora os 

processos de forma contínua, por 

meio de um caso hipotético, para 

entender melhor a dinâmica nas 

instituições de saúde. 

     Nesse cenário, a atuação do 

profissional da área de gestão de 

serviços de saúde exige compe-

tências especiais. O Senac Presi-

dente Prudente oferece os cursos 

presenciais de pós-graduação em 

Gestão de Saúde e Gestão da Qua 

Sucesso na SIPAT da ZBN em Araçatuba Analistas refazem 

contas e preveem 

menos vagas de 

emprego 

     Greve dos caminhoneiros 

prejudicou criação de postos; 

composição do mercado de traba-

lho também decepciona, com 

mais informais. 

     Criação de vagas com carteira 

assinada menor do que se proje-

tava inicialmente e piora na com-

posição do mercado de trabalho, 

com mais informais e menos for-

mais. 

     Esse é o cenário que econo-

mistas passaram a projetar para 

2018 após a greve dos caminho-

neiros e um início de ano mais 

fraco do que se esperava. 

     A Tendências Consultoria co-

meçou 2018 estimando a criação 

de 800 mil vagas até dezembro, 

número que foi reduzido para 350 

mil. “Já estávamos vendo o mer-

cado de trabalho perder força com 

as incertezas domésticas e inter-

nacionais. A greve acentuou a 

perda de dinamismo”, afirma Thi-

ago Xavier, economista da con-

sultoria. 

     A projeção inicial do Instituto 

Brasileiro de Economia (Ibre), da 

FGV, era de 600 mil novos postos 

neste ano. O número caiu para 

460 mil. “Os resultados de criação 

de emprego, principalmente no 

segundo trimestre, vieram bem 

mais fracos do que o esperado. E 

o principal motivo é a greve”, diz 

o consultor do Ibre Tiago Barreira. 
 

Fonte: Estadão 

Norminha 
 

ção dos processos de qualificação 

e acreditação em saúde. 

     Ambos os cursos já estão com 

inscrições abertas, basta acessar 

o Portal Senac: 

www.sp.senac.br/presidenteprud

ente ou dirigir-se à unidade, na 

Avenida Manoel Goulart, 2.881 – 

Centro Educacional. 

 

Serviço: 

Workshop: Gestão de Serviços de 

Saúde 

Data: 7 de agosto de 2018 

Horário: das 20 horas às 21h30 

Participação gratuita 

 

Norminha 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi 

     Durante o 12º Congresso 

Brasileiro de Saúde Coletiva da 

Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva, o Abrascão, realizado de 

26 a 29 de julho de 2018, na ci-

dade do Rio de Janeiro, pesqui-

sadores da Fundacentro deram 

suas contribuições participando 

de mesa redonda e apresentação 

de comunicação oral. 

     Cezar Akiyoshi Saito, apresen-

tador do trabalho, junto aos de-

mais autores, Maria Maeno e 

Marco Antônio Bussacos partici-

param da elaboração do artigo 

“Concessão de Auxilio-Doença 

Acidentário de 2008 a 2016, no 

Brasil: Gênero, Idade e Principais 

Códigos de Adoecimento”. 

     Nele, os autores analisam a e-

volução temporal da concessão 

dos auxílios-doença acidentários 

no Brasil, e sua relação com o gê-

nero, a idade do trabalhador e o 

agravo registrado. 

     A médica e pesquisadora da 

Fundacentro também participou 

de mesa-redonda com a temática 

“Seguridade Social e Direito à 

saúde em questão”. 

     O Abrascão 2018 é um evento 

que reúne especialistas das áreas 

de saúde pública e saúde coletiva, 

e tem como princípios, o enga-

jamento coletivo, a preservação 

dos direitos e a democracia. 

     Conheça os pesquisadores e 

convidados do Abrascão 2018. 

Norminha 
 

 

 
 

     Brilhantemente, a abertura 

da SIPAT 2018 da ZBN de Araça-

tuba (SP) foi realizada no audi-

tório do Senai, reunindo todos os 

colaboradores das duas unidades 

(Matriz e Fundição), com a apre-

sentação da palestra “Crenças li-

mitadoras” com Willian Douglas 

Cerqueira Leite. 

 

     Já, nas dependências da em-

presa, foram apresentadas as se-

guintes palestras: 

     Primeiros Socorros - apre-

sentada por profissionais da Uni-

med; 

     Educação no trânsito com ên-

fase em acidentes de trajeto - 

Apresentada por membros da 

Guarda Municipal de Araçatuba; 

     Prevenção de acidentes no 

ambiente de trabalho e acidente 

trajeto -  apresentada por profis-

sionais do SESI. 

     No dia 27 de julho ocorreu a 

atividade “Passa ou repassa”, um  

 

jogo de perguntas e respostas co-

mandada por técnicos do SESI. 
 

 
 

     Todas as atividades foram co-

ordenadas pelo Técnicos de Se-

gurança do Trabalho Sidmar Es-

tevo Galdino e Glauco Martins de 

Oliveira e participação efetiva dos 

Cipeiros. 
 

 
 

     Muitos brindes foram sortea-

dos durante a realização da SI-

PAT. 

Norminha 
 

 

 

Equipe da Fundição também participou efetivamente da SIPAT 

lidade e Segurança do Paciente. 

     O primeiro é voltado para apri-

morar profissionais na gestão de 

serviços de saúde públicos e pri-

vados, contribuindo para a pro-

fissionalização da área. O curso, 

também, possibilita que o gestor 

desenvolva uma visão estratégica 

dos serviços. 

     Já o Gestão da Qualidade e Se-

gurança do Paciente especializa 

profissionais para atuar na gestão 

da qualidade e segurança do pa-

ciente, por meio da elaboração de 

planos táticos e operacionais de 

melhorias, da orientação ao uso 

das ferramentas específicas e do 

acompanhamento  e  implementa- 

     

Senac Presidente Prudente debate gestão de serviços de saúde em workshop gratuito 

http://www.norminha.net.br/
http://www.sp.senac.br/presidenteprudente
http://www.sp.senac.br/presidenteprudente
http://www.saudecoletiva.org.br/convidados/index.php
http://www.saudecoletiva.org.br/convidados/index.php
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Em Brasília Fundacentro participa de evento no Dia 

Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho 

     Quando eu pensava em lei-

turas sobre Saúde e Segurança no 

Trabalho era imediatamente re-

metido a questões técnicas. Lem-

brava de EPIs, Sistema de Com-

bate a Incêndio, Ergonomia e di-

versos outros importantes, mas 

sisudos assuntos, boa parte rela-

cionados às famosas Normas Re-

gulamentadoras. 

     Mas preciso confessar que 

mêsmo sendo um voraz leitor 

destes textos sempre percebi a 

escassez do tema nas obras de 

ficção. Meditando na frente do 

computador, uma centelha surgiu  

na minha mente: por que não pen-

sar também na Saúde e Segu-

rança do Trabalho em páginas re-

cheadas de humor, surpresa, ten-

são e muitos outros sentimentos? 

     Pois esta centelha espichou, 

alargou e evoluiu ao longo de al-

guns anos fazendo surgir esta 

obra que tem por objetivo oferecer 

ao leitor justamente o entrete-

nimento que as letras e a ficção 

conseguem proporcionar, ou se-

ja, ter diante dos olhos a realidade 

de um verdadeiro “Mundo Parale-

lo da Segurança do Trabalho”. 

     Para isso as próximas páginas 

 

  

 

Apresentação do livro Mundo Paralelo 
 

 
 

apresentam diversas narrativas do 

dia a dia de um profissional pre-

vencionista. O leitor vai se admi-

rar (ou quem sabe se reconhecer) 

nas dificuldades do primeiro dia 

de trabalho vividas por um Técni-

co de Segurança, nos exageros 

que precisam ser tolerados pela 

mulher de um Engenheiro de Se-

gurança do Trabalho ou mesmo 

no imprevisto ocorrido em uma 

abertura de SIPAT. 

     Leia mais no SEGURITO. N 

 
 

Juíz não pode fixar data para cessação 

do benefício de auxílio-doença quando 

não constar data provável na perícia 
 

 

 
      Nos autos consta foi compro-

vada através do laudo pericial que 

o autor possui capacidade total e 

temporária para as atividades la-

borais, pois a apelada sofre de do-

ença passível recuperação medi-

ante tratamento. 

     Consta ainda na decisão que, 

quando a prova pericial não pos-

sui data provável do término da 

incapacidade, mesmo com o cará-

ter temporário, não deve o Juízo 

fixar data futura para a cessação 

do benefício. Norminha 

Processo nº: 0035111-

69.2016.4.01.9199/MT 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

 

 

 

 

 
 

     Sonora: “80% com exposição 

aos agrotóxicos e cerca de 15 a 

20% são indivíduos que traba-

lham na agricultura que não tem 

contato com agrotóxico. Quando a 

gente compara o exposto e não 

exposto, os resultados são real-

mente bem impressionantes. A a-

plicação do agrotóxico em si pa-

rece ser um fator determinante” 

     Essa é a mais recente pesquisa 

realizada na Chapada do Apodi, 

mas não a única. 

     A região já é conhecida por ou-

tros estudos que relacionaram a 

exposição intensa ao agrotóxico a 

problemas graves de saúde. 

     Virou tema de documentários e 

lá um caso chamou a atenção do 

país: a morte em 2008 de Van-

derlei Matos da Silva por insufi-

ciência dos rins. Ele trabalhou na 

multinacional Fresh Del Monte 

por cerca de 3 anos, na armaze-

nagem e mistura dos produtos 

que eram pulverizados nas plan-

tações. A viúva, Maria Gerlene 

dos Santos, lembra como foi a 

evolução da doença. 

 
Norminha 

Radio Agência Nacional 

      

 

Por Fundacentro/DF 

     Na sexta 27/07, o Grupo de 

Trabalho Interinstitucional de Tra-

balho Seguro do Tribunal Regio-

nal do Trabalho da 10ª Região 

(Getrin-10) promoveu evento com 

o tema “Violência no trabalho: en-

frentamento e superação”, em a-

lusão ao Dia Nacional de Preven-

ção de Acidentes de Trabalho, ce-

lebrado anualmente no dia 27 de 

julho. 

     A Fundacentro-DF é parceira 

do Getrin-10 e foi representada na 

mesa de abertura pelo Chefe de 

Serviços Técnicos do Centro Re-

gional do Distrito Federal, Swyl-

mar Ferreira. A mesa de abertura 

também teve a participação de 

Ana Beatriz do Amaral Cid Or-

nelas, Juíza Coordenadora do Ge-

trin-10, Valesca de Morais do 

Monte, Procuradora do Trabalho, 

Clóvis Queiroz, membro do Co-

mitê de Direito do Trabalho da 

OAB-DF, Cláudia Magalhães, Di-

retora de Saúde do Trabalhador 

da Secretaria de Saúde do Distrito 

Federal, e Wilton Cardoso, Presi-

dente do Sintest-DF. 

     A Juíza Ana Beatriz falou sobre 

a importância do dia 27 de julho 

como marco na luta dos traba-

lhadores pela melhoria das condi- 
ções de trabalho. Falou que a data 

alerta a sociedade para a busca de 

práticas que reduzam os índices 

de acidentes e doenças relacio-

nadas ao trabalho e para a promo- 

 

Tema deste ano abordou a "Violência no trabalho: enfrentamento 

e superação” 

 
 

da rotatividade de funcionários e 

aumento das lides judiciais. 

     Por fim, o palestrante Fernan-

do Maciel, Procurador Federal, a-

bordou o tema “Ação regressiva 

acidentária: desafios presentes e 

perspectivas futuras”. O pales-

trante falou que a ação regressiva 

tem como objetivo transferir ao 

causador do dano o ônus de su-

portar essa despesa, desempe-

nhando um caráter punitivo-pe-

dagógico, de forma a incentivar a 

prevenção. Assim, o INSS propõe 

as ações regressivas a fim de ob-

ter o ressarcimento das despesas 

previdenciárias decorrentes de a-

cidentes do trabalho e doenças 

ocupacionais que ocorreram por 

culpa do empregador. O pales-

trante mostrou que, segundo o 

Relatório do Desenvolvimento 

Humano de 2015 do PNUD, o 

Brasil é o 3º colocado mundial em 

acidentes fatais, atrás da China e 

dos Estados Unidos. E, segundo o 

Anuário Estatístico da Previdência 

Social de 2016, o Brasil teve 578. 

935 acidentes/doenças registra-

dos e 2.265 mortes. O palestrante 

destacou que, mesmo com a sub-

notificação e a subconcessão, que 

mascaram os números divulga-

dos, os benefícios acidentários 

são um dos grandes rombos da 

Previdência Social. 
 

 

 

 

 

 

A redução 
laborativa 

e a 
concessão 
imediata 

do auxílio-
acidente 

 

     A Turma Regional Suple-

mentar do Paraná do Tribunal Re-

gional Federal da 4ª Região 

(TRF4) determinou, por unanimi-

dade, que o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) implante o 

benefício de auxílio-acidente a-

pós o término do prazo do au-

xílio-doença de um segurado em 

45 dias. 

     Nesse caso, o auxílio-acidente 

foi devido pois o segurado pade-

ceu, após acidente não relacio-

nado ao trabalho, de sequela irre-

versível, redutora da capacidade 

de exercer a sua ocupação habi-

tual. 

     O autor da ação tem 40 anos, 

mora em Califórnia (PR), e é au-

xiliar de produção em uma fábrica 

de móveis. Ele foi vítima de um 

atropelamento em 2007 e passou 

a receber auxílio-doença por dois 

meses. 

     Terminado o prazo, ele reque-

reu auxílio-acidente, que foi ne-

gado administrativamente, levan-

do-o a ajuizar ação em primeiro 

grau. O pedido foi negado e ele 

recorreu ao tribunal. 

     Segundo o relator do caso, de-

sembargador federal Luiz Fernan-

do Wowk Penteado, o auxílio-aci-

dente é devido ao filiado quando, 

após a consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qual-

quer natureza, resultarem seque-

las permanentes que impliquem 

redução da capacidade de exercer 

a sua ocupação habitual. 

     No caso do autor, o perito 

identificou que, em decorrência 

do acidente sofrido, com fratura 

do tornozelo esquerdo, este ficou 

com sequelas irreparáveis. 

     “Dessa forma, comprovada a 

redução permanente da capacida-

de laborativa que exija maior es-

forço ou necessidade de adapta-

ção para exercer a mesma ativi-

dade, após consolidação de le-

sões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza, estão preen-

chidos os requisitos para a con-

cessão do benefício de auxílio-a-

cidente”, concluiu Penteado. 

     O pagamento do benefício de-

verá retroagir à data em que ces-

sou o auxílio-doença (maio de 

2007) acrescido de juros e corre-

ção monetária. 

Norminha 
 

Fonte: TRF4 e Google. 

Ian Ganciar Varella 

Advogado Previdenciário 

 

     É negado ao Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS) o 

recurso de apelação que visava 

definir uma data para interrupção 

do benefício de auxílio-doença à 

parte autora. 

     A 1ª Câmara Regional Previ-

denciária da Bahia (CRP/BA) ne-

gou provimento ao apelo do INSS 

de forma unânime, ressaltando o 

relator, juiz federal convocado 

Cristiano Miranda de Santana, 

que “faz-se necessária a aferição 

do quadro em nova perícia admi-

nistrativa, sem prejuízo de subse-

quente controle judicial, caso haja 

discordância do segurado”. 

     Chapada do Apodi. Divisa 

entre Ceará e Rio Grande do Nor-

te. Uma terra antes ocupada pela 

agricultura familiar, mas que na 

década de 1990, com a instalação 

de um perímetro irrigado, come-

çou a receber multinacionais pro-

dutoras de frutas. É, também, uma 

região conhecida nacionalmente 

pelo uso intenso de agrotóxicos. 

     E foi lá que o professor de Me-

dicina da Universidade Federal do 

Ceará, Ronald Pinheiro, fez des-

cobertas sobre mudanças genéti-

cas sofridas por trabalhadores ru-

rais que lidam diretamente com os 

produtos. 

     Ele encontrou deficiências nos 

genes que reparam o DNA. Esse 

quadro, segundo o professor, in-

dica maior probabilidade de um 

futuro com câncer. 

     Sonora: “O processo de desen-

volvimento de um câncer dura 

anos a décadas. O que a gente tá 

mostrando que essas alterações 

geram o que a gente chama do 

conceito de instabilidade genômi-

ca, ou seja, o genoma da pessoa 

está com funcionamento anormal. 

Essas mesmas alterações que a 

gente encontrou na medula deles 

são alterações encontradas em 

pacientes com câncer”. 

     O professor explica que os tes-

tes foram realizados em trabalha-

dores do agronegócio, da agricul-

tura familiar, e mais um grupo 

menor da agroecologia. 

ção de ambientes saudáveis e se-

guros. Além disso, destacou que 

os acidentes de trabalho geram 

reflexos para toda a sociedade e a 

prevenção é o primeiro passo. 

    A palestra magna de abertura 

foi proferida pelo Desembargador 

Grijalbo Fernandes Coutinho, que 

abordou a evolução das condi-

ções de trabalho no sistema capi-

talista, incluindo as situações de 

exploração e precarização do tra-

balho. Além disso, falou que exis-

te legislação indicando que os di-

reitos do trabalho são direitos hu-

manos e não podem ser negocia-

dos livremente. 

     Em seguida, Rosylane Rocha, 

médica do trabalho, abordou o te-

ma “Impactos do assédio moral 

na saúde dos trabalhadores”. A 

palestrante exemplificou situa-

ções que caracterizam o assédio 

moral e destacou os impactos ne-

gativos para o empregado, como 

problemas de saúde, transtornos 

mentais, distúrbios de relaciona- 
mento e incapacidade laborativa. 

Destacou, também, os impactos 

negativos para as empresas ou 

órgãos públicos, como degrada-

ção do ambiente de trabalho, pre- 
juízo da produtividade, aumento  

 

 

Trabalhador rural que 
manuseia agrotóxicos pode 

sofrer alteração genética 

http://www.norminha.net.br/
https://www.jornalsegurito.com/single-post/2018/07/17/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-do-livro-Mundo-Paralelo
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2018-07/estudo-mostra-que-trabalhador-rural-que-manuseia-agrotoxicos-pode-sofrer
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tos têm papel essencial na pre-

venção. “Temos uma legislação e-

xemplar para o mundo em termos 

de segurança de trabalho. O prin-

cipal alerta é para a atenção às 

Normas Regulamentadoras. A se-

gurança do trabalhador é obriga-

ção legal do empregador”, desta-

ca o magistrado. 

    Segundo ele, a cada dia, 70 

trabalhadores morrem e 300 ficam 

inválidos permanentemente no 

Brasil. “O custo do acidente de 

trabalho, segundo a Organização 

Mundial do Trabalho, correspon-

de a 4% do PIB do Brasil. Causa 

prejuízo ao empregador. Para o 

trabalhador é muito pior, é a saú-

de, é a vida dele que vai embora”. 

     Somente este ano, já foram 

gastos mais de R$ 2,4 bilhões em 

benefícios previdenciários causa-

dos por acidentes e doenças do 

trabalho no CE. Foram 33.930 au-

xílios-doença por essa razão no 

Estado nesse período. O impacto 

previdenciário dos afastamentos 

foi de R$ 259,8 milhões, confor-

me o observatório. 

     SERVIÇO: Como denunciar 

     Central de Atendimento do Alô 

Trabalho - 158 

     Peticionamento eletrônico: 

http://peticionamento.prt7.mpt.m

p.br/denuncia  

     Mais informações: 

     www.trabalho.gov.br/contato  

     Dados sobre acidentes do tra-

balho 

http://observatoriosst.mpt.mp.br  

     O observatório é uma ferra-

menta desenvolvida pelo MPT e 

pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT). O site atualiza em 

tempo real dados do INSS e do 

Ministério da Fazenda. N O Povo 

 

reza mental, física, intelectual ou 

sensorial. 

     É como se fosse uma aposen-

tadoria? 

     Exatamente isso, mas é um be-

nefício da Lei Orgânica da Assis-

tência Social (LOAS) conhecido 

como BPC – Benefício de Presta-

ção Continuada. 

     A diferença é que as aposen-

tadorias e pensões têm o décimo 

terceiro e o BPC não tem. 

     Como o INSS avalia se a pes-

soa é de uma família de baixa ren-

da? 

     A avaliação é feita por meio de 

um assistente  social. Por isso, é 

Quem nunca pagou o INSS tem direito de receber R$ 954 mensal da Previdência Social em 2018? 

necessário que o interessado leve 

no INSS, no dia do protocolo do 

pedido, um estudo social feito por 

um assistente social. 

     Como conseguir um estudo 

social? 

     Basta procurar um assistente 

social no CRAS, que é o Centro de 

Referência de Assistência Social. 

     Toda cidade tem pelo menos 

um CRAS (encontre o CRAS da 

sua cidade). 

     A família deve estar inscrita e 

atualizada no Cadastro Único de 

Programas Sociais do Governo 

Federal (CadÚnico) antes da a-

presentação de requerimento à 

unidade do INSS. 

     Em quais situações o INSS 

pode negar o pagamento deste 

benefício? 

   Em apenas três situações. Quan 

Análise de perícia em navio onde 

trabalhadores morreram sai em 25 dias 

 
 

Polícia Civil investiga causas do acidente em que três trabalhadores morreram, em Portocel 

do a pessoa não tem a idade míni-

ma, quando não prova a incapa-

cidade ou quando entende que a 

família não é de baixa renda. 
 

 
 

     E o que fazer quando o inte-

ressado não conseguir o benefí-

cio? 

     Se a negativa for por que não 

ficou comprovada a incapacida-

de, deve-se questionar a perícia 

feita pela Previdência Social. 

     Se for negado por causa da 

renda familiar, deve-se ter o cui-

dado de apontar todas as despe-

sas que a família tem com a pes-

soa deficiente  ou idosa, por que 

 

 

 

número real é bem maior”. A mai-

oria dos acidentes, de acordo com 

ele, ocorre durante hora extra. 

     “É quando estão sobrecarrega-

dos por causa da sobrejornada. 

     Acontece muito na saúde, fa-

zem vários plantões e já estão 

cansados”, detalha. Dessa forma, 

é essencial a atenção aos instru-

mentos de proteção e ao treina-

mentos dos profissionais para as 

funções desempenhadas. 

     Outro fator preponderante nes-

te cenário é o trabalho por pro-

dução. 

     “Muitas vezes, ficam mais 

tempo do que o necessário porque 

precisam ganhar mais”. 

     O setor de atendimento hospi-

talar foi o que mais emitiu CATs 

no Ceará (3.971), seguido da fa-

bricação de calçados sintéticos 

(2.273), fabricação de calçados de 

couro (2.225) e construção civil 

(2.134). 

     Antônio de Oliveira Lima des-

taca ainda a quantidade insufici-

ente de procuradores do trabalho. 

“São 13 procuradores no Estado 

em todas as questões ligadas ao 

trabalho. Não temos como atuar 

mais em locais denunciados por-

que quando o acidente já acon-

teceu, não podemos deixar de ir”. 

São cerca 100 auditores fiscais 

atuando no Estado, segundo a Su-

perintendência Regional do Tra-

balho e Emprego no Ceará. 

     “Todo acidente de trabalho po-

de e deve ser evitado. Acidente só 

acontece com o descaso”, enfatiza 

Carlos Rebanatto, juiz do trabalho 

e gestor regional do Programa 

Trabalho Seguro, da Justiça do 

Trabalho. Além do MPT e do Mi- 
nistério do Trabalho, os sindica- 

 
 

nem sempre o INSS não leva isso 

em consideração. 

     Depois que o benefício come-

ça a ser pago, ele pode ser cessa-

do? 

     Sempre quando há mudança 

em um dos requisitos que deu ori-

gem ao pagamento. 

     O INSS tem um órgão chama-

do COINP – Coordenação-Geral 

de Inteligência Previdenciária que 

fica procurando pelo em ovo para 

cancelar benefícios. 

     Eu vi um caso que a pessoa 

estava viajando para o exterior e 

teve o benefício cortado. Tinha um 

que tinha uma caminhonete no 

nome dele. Em outro caso o filho 

abriu uma firma no nome da mãe 

e ela perdeu o benefício. Existem  

 

 
 

     As redes sociais podem servir 

de prova para que esses benefí-

cios sejam cortados? 

fraudes, mas também tem muita 

gente inocente. 

     Muitas vezes colocamos algo 

que não somos no Facebook, no 

Instagram, enfim, na internet. E 

isso pode servir para o INSS fazer 

prova contra você mesmo. E 

depois, a pessoa pode não conse-

guir provar que focinho de porco 

não é tomada. E aí pode ficar sem 

o benefício. 

Fonte: mixvale 

 

Marcos Rogério Ribeiro 

Carvalho, Advogado 

Norminha 

     A Polícia Civil do Estado 

(PCES) terminou a perícia no in-

terior do navio Sepetiba Bay, atra-

cado no terminal Portocel, em A-

racruz, onde três trabalhadores 

morreram possivelmente após 

inalar um gás tóxico. Agora, serão 

até 30 dias para que os resultados 

dos laudos periciais saiam, disse 

o chefe do Departamento de Cri-

minalística da PCES, Tommy Fa-

vareto. 

     A investigação está a cargo da 

Delegacia de Infrações Penais e 

Outras (DIPO) de Aracruz. A Polí-

cia Federal chegou a iniciar pro-

cedimentos no local, mas deixou 

de investigar o caso porque só é 

responsável por investigações de 

navios em alto-mar. 

     Auditores fiscais do trabalho 

também já fizeram o levantamento 

de informações no porão do na-

vio, afirma o superintendente re-

gional do Trabalho, Alcimar Can-

deias. A Procuradoria do Trabalho 

de Colatina também informou que 

expediu uma notificação à Porto-

cel pedindo alguns documentos, 

como Comunicações de Acidente 

de Trabalho (CATs). A empresa a-

gora tem o prazo de 15 dias para  

dar o retorno. 

     De acordo com o presidente 

do Sindicato dos Estivadores, Jo-

sé Adilson Pereira, o Portocel en-

viou a um laboratório amostras da 

madeira que está no porão do na-

vio para análise, em busca de in-

formações que possam ajudar a 

esclarecer o que aconteceu no lo-

cal. “As medições lá não indica-

ram nenhum problema ausência 

de oxigênio no local”, afirmou. 

     Antonio Carlos Garcia, pes-

quisador da Fundacentro, órgão 

ligado ao Ministério do Trabalho, 

confirmou a informação. “Tudo 

indica que os trabalhadores mor-

reram por asfixia por falta de oxi-

gênio. A atmosfera de lá era como 

se tivesse com menos oxigênio 

que no Everest. Provavelmente, o-

correu a ação de microorganis-

mos na madeira. Esses microor-

ganismos consomem oxigênio e 

produzem dióxido de carbono, 

que é mais pesado que o ar e pode 

ter ficada na base do porão do 

navio. As vítimas trabalham 5h20 

sobre a carga e não relataram sen-

tir cheio de nada. Mas só teremos 

resultados mais conclusivos na 

semana que vem”, ressaltou. 

 

     Segundo ele, os auditores já 

levantaram todos os dados para 

iniciar o relatório técnico do aci-

dente. 

     Sindicato e Portocel agora 

analisam o que fazer com a carga 

de dez mil toneladas que ainda 

está no navio – já havia sido reti-

rado 9 mil toneladas. Não há pre-

visão de ele sair do porto. 
 

 
 

     O Portocel informou que tam-

bém está investigando as causas 

do acidente com equipe própria e 

consultorias independentes. Já a 

Norsulcargo Navegação S/A, que 

é afretadora do navio, informou 

que está acompanhando as inves-

tigações. 

Gazeta On Line 

Norminha 

     Quem nunca pagou o INSS 

tem direito de receber R$ 954 

mensal da Previdência Social em 

2018? É possível que a pessoa 

que nunca pagou o INSS tenha di-

reito a um benefício da Previdên-

cia Social? Sim, é uma ajuda do 

Governo Federal, no valor de um 

salário mínimo, para as pessoas 

de família de baixa renda. 

     Mas quem tem direito a este 

benefício? As pessoas que têm 

mais de 65 anos de idade ou, de 

qualquer idade, se tiverem algu-

ma incapacidade de longa dura-

ção. 

     Além da idade ou da incapaci-

dade, o interessado ao benefício 

tem que provar também que a fa-

mília não tem condições de man-

ter este idoso ou esta pessoa com 

deficiência, que pode ser de natu- 

 

A cada uma hora ocorre um 

acidente de trabalho no Estado, 

segundo estimativa do 

Observatório Digital de Saúde e 

Segurança do Trabalho 
 

     A cada hora, um trabalha-

dor sofre acidente no exercício da 

função, no Ceará. Em 2018, já fo-

ram registrados 4.973 acidentes 

do tipo no Estado. As 34 mortes 

notificadas dão uma média de 4,8 

por mês, de janeiro a 25 de julho 

deste ano. Hoje, Dia Nacional de 

Prevenção de Acidentes do Tra-

balho, dados do Observatório Di-

gital de Saúde e Segurança do 

Trabalho alertam para a impor-

tância da prevenção e refletem o 

número insuficiente de auditores 

e promotores para uma fiscali-

zação efetiva. 

     O Ceará ocupa a 12ª posição 

em registro de acidente de tra-

balho de 2012 a 2017, com mais 

de 52 mil casos, o que representa 

uma média de 8.769 acidentes 

por ano. Fortaleza concentra 50% 

dos casos do Estado, conforme 

os dados do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) por meio de 

Comunicação de Acidente de Tra-

balho (CAT). 

     Conforme Antônio de Oliveira 

Lima, vice-procurador-chefe do 

Ministério Público do Trabalho 

no Ceará (MPT-CE), apesar dos 

registros já serem preocupantes, 

o número é aquém da realidade. 

     “Muitas empresas não comu-

nicam  os acidentes  ocorridos.  O 

Acidentes de trabalho causam média 
de quase 5 mortes por mês no Ceará 

 

 

http://www.norminha.net.br/
http://peticionamento.prt7.mpt.mp.br/denuncia
http://peticionamento.prt7.mpt.mp.br/denuncia
http://www.trabalho.gov.br/contato
http://observatoriosst.mpt.mp.br/
https://www.opovo.com.br/jornal/cidades/2018/07/acidentes-de-trabalho-causam-media-de-quase-5-mortes-por-mes-no-ce.html
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.andreamartinsadvogados.com.br/
http://www.equipeni.com.br/
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2018/07/analise-de-pericia-em-navio-onde-trabalhadores-morreram-sai-em-30-dias-1014141609.html
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http://sistemaparaesocial.com.br/  

Senac Jaboticabal (SP) oferece 

bolsas de estudo na área de 

gastronomia 
 

  
 

Inscrições estão abertas para curso Auxiliar de Cozinha; há 20 

vagas disponíveis 

 

Reduz a diferença salarial entre homens 
e mulheres nos pequenos negócios 

     A 2ª Turma de desembar-

gadores do TRT do Paraná conde-

nou a empresa Telefônica Brasil 

(Vivo) a indenizar em R$ 10 mil 

por assédio moral, ou “bullying”, 

uma vendedora de Curitiba que 

era discriminada pelos superiores 

por ser homossexual e obesa. Pa-

ra o colegiado, a conduta da em-

pregadora feriu a integridade psí-

quica da colaboradora, devendo 

ser reparada. A decisão ainda é 

passível de recurso. 

     A trabalhadora foi contratada 

em dezembro de 2012, para atuar 

na área de vendas de uma das lo-

jas da operadora de telefonia Vi-

vo. Ela permaneceu na empresa 

até outubro de 2013. 

     Em ação ajuizada na 10ª Vara 

do Trabalho de Curitiba, a empre-

gada relatou que, durante o perío-

do de prestação de serviços, foi 

assediada  repetidas  vezes  por 

A participação feminina no setor também cresceu (Foto: Reprodução/Pexel) 

 
 

Estudo elaborado pelo Sebrae e Dieese mostra que o sexo 

feminino está liderando o ranking das micro e pequenas 

empresas em escolaridade e no setor de Serviços 

dois superiores hierárquicos, que 

a insultavam com insinuações 

sobre sua orientação sexual e seu 

peso. 

     As alegações da vendedora fo-

ram confirmadas por testemu-

nhas, que, em depoimento, disse-

ram já ter presenciado a colega 

ser tratada por termos pejorativos 

como “sapatão” e “baleia”. Ainda 

de acordo com as testemunhas, 

os gerentes da trabalhadora che-

garam a relacionar o desempenho 

profissional da empregada à sua 

opção sexual,afirmando que a ven 
dedora não conseguia atingir as 

metas porque ficava “olhando pa-

ra outras mulheres” durante o ex-

pediente. 

     Ao analisar o caso, os julga-

dores observaram que a prática 

de assédio moral pode trazer con-

sequências nefastas ao trabalha-

dor, uma vez que atinge aspectos 

Vendedora que era assediada por ser homossexual 

e obesa deve receber R$ 10 mil de indenização 
 

 

Vendedora que era assediada por 

ser homossexual e obesa deve 

receber R$ 10 mil de indenização 
 

tendimento da juíza Patrícia de 

Matos Lemos, da 10ª Vara do Tra-

balho de Curitiba, que havia con-

denado a empresa pelos danos 

morais decorrentes da prática de 

assédio, aumentando, no entanto, 

o valor fixado para a indenização, 

que era de R$ 3 mil, para R$ 10 

mil. 

     A vendedora também será res-

sarcida por danos morais em ra-

zão de ter sofrido restrições ao u-

so do banheiro e de ter sido acu-

sada de furto injustamente. N 

Fonte: www.trt9.jus.br  
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     Auxiliar a cozinha pode 

ser a porta de entrada para quem 

deseja seguir carreira na área de 

gastronomia. A responsabilidade 

é assessorar o cozinheiro no pré-

preparo de produções culinárias e 

colaborar para organização do 

ambiente de trabalho. Trata-se de 

uma função indispensável nos 

restaurantes, lanchonetes, pada-

rias, bares, cafés, entre tantos ou-

tros estabelecimentos. 

     Atento ao crescimento e ao po-

tencial dessas oportunidades do 

mundo do trabalho, o Senac Já-

boticabal (SP) oferece 20 bolsas 

de estudo para o curso Auxiliar de 

Cozinha, com início em 23 de a-

gosto. Para se candidatar a uma 

vaga gratuita, o interessado deve 

ter renda familiar per capita de até 

dois salários mínimos federais, a-

lém de cumprir os requisitos da 

formação. 

     O participante que ingressar 

na capacitação aprenderá sobre 

operação de estoque, manual de 

boas práticas, higiene na manipu-

lação de mercadorias e alimentos, 

segurança aplicada à operação de 

cozinha, Mise en place, técnicas 

de afiação de faca e cortes, bases 

culinárias, pré-produções e méto-

dos de cocção. 

 

     “O segmento de alimentos e 

bebidas beneficiou-se muito com 

os hábitos da vida moderna e, a 

cada dia, novas oportunidades de 

trabalho surgem com a valoriza-

ção do setor e o crescimento de 

empregos. Ou seja, há muitas 

chances para os alunos formados 

pelo curso”, destaca Elaine Soldi, 

coordenadora da área de gastro-

nomia do Senac Jaboticabal. 
 

 
 

     As aulas teóricas serão minis-

tradas na unidade Senac e as prá-

ticas ocorrerão no Lar Santo An-

dré. As inscrições já estão abertas 

e devem ser realizadas exclusi-

vamente no Portal Senac: 

www.sp.senac.br/bolsasdeestudo 

     O prazo encerra-se cinco dias 

úteis antes da data de início do 

curso, ou quando a turma atingir 

a relação de três candidatos por 

vaga; o que ocorrer primeiro. 

Mais informações diretamente na 

unidade. 

Norminha 
 

 

     Embora ainda pequena, a 

diferença salarial entre homens e 

mulheres caiu nas micro e peque-

nas empresas, entre 2006 e 2016. 

Conforme o Anuário do Trabalho 

nos Pequenos Negócios, a dife-

rença entre remuneração média 

real das mulheres e dos homens 

diminuiu. Os trabalhadores ga-

nhavam quase 20% a mais que as 

trabalhadoras em 2006. Uma dé-

cada depois, o percentual caiu pa-

ra 16,8%. 

     Além disso, a participação fe-

minina no setor também cresceu, 

segundo o Anuário do Trabalho 

nos Pequenos Negócios, elabora-

do pelo Sebrae em parceria com o 

Departamento Intersindical de Es-

tatísticas e Estudos Econômicos 

(Dieese). Segundo o estudo, as 

mulheres eram maioria entre os 

trabalhadores com carteira assi-

nada no setor de Serviços, e ti-

nham maior nível de escolarida-

de. 

     Há dois anos, as mulheres já 

representavam 58,4% da mão de 

obra com carteira assinada em-

pregada nos pequenos negócios. 

As 41,6% estavam empregadas 

nas médias e grandes empresas. 

Entre os homens, essa proporção 

era de 51,9%. 

     “Embora representem menos 

de um terço dos empregadores, a 

participação de mulheres nessa 

categoria aumentou de 27,6%, 

em 2012, para 30,2%, em 2016. 

O percentual daquelas que traba-

lham explorando o seu próprio 

empreendimento, sem funcioná-

rios, também cresceu no mesmo 

período, passando de 32,6% para 

33,1%. 

     O Anuário mostra, ainda, que 

 

a maior concentração de empre-

gos do sexo feminino nos peque-

nos negócios, em relação às mé-

dias e grandes empresas, está no 

Centro-Oeste 62,3%, seguido pe-

lo Sul 62,2%, Norte 60,3%, Nor-

deste 59,2% e Sudeste 56, 1%”, 

ressalta Vinicius Lages, di-retor 

administrativo financeiro e presi-

dente em exercício do Sebrae. 

     “Com a crise no País, as mu-

lheres procuraram se mexer”, 

conta Léa Matos, criadora de uma 

rede de mulheres empreendedo-

ras, em Pernambuco. Ela conta 

que decidiu trabalhar por conta 

própria depois do nascimento do 

terceiro filho. Tentou várias ativi-

dades, até se decidir pela “Léa por 

elas”, que reúne dezenas de mu-

lheres que comercializam de ali-

mentação à artesanato. 

     As mulheres estão dominando 

o setor de Serviços, principal-

mente em microempresas, desta-

ca a diretora e presidente em e-

xercício do Sebrae. Em 2016, elas 

somavam 53%, contra 47% dos 

homens.  A evolução  começou a 

partir de 2009, quando atingiram 

 

 

51% dos empregos nesse setor. O 

percentual se inverte na área do 

Comércio, liderada pelo sexo 

masculino com 55%, contra 45% 

de mulheres, no período anali-

sado. 

     Escolaridade 

     Os empregadores, de ambos 

os sexos, do Sudeste, Sul e Cen-

tro-Oeste apresentaram maior ní-

vel de escolaridade (ensino médio 

completo ou superior incompleto 

e superior completo). Já os ho-

mens que trabalham por conta 

própria, em todas as regiões, pos-

suíam em sua maioria, em 2016, 

o ensino fundamental incompleto, 

enquanto entre as mulheres pre-

valecia o ensino médio completo 

ou o superior incompleto. 

     O Anuário do Trabalho nos Pe-

quenos Negócios revelou que a 

maior parte dos empregadores 

das regiões Norte e Nordeste pos-

suía ensino médio completo ou 

superior incompleto, em 2016. 

Mas as mulheres dessa categoria 

apresentaram maior nível de esco-

laridade, incluindo o superior 

completo. No caso dos empreen-

dedores por conta própria, a situ-

ação é semelhante no Sul, Sudes-

te e Centro-Oeste, tanto por sexo 

e escolaridade. Revista PGN 
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da dignidade da pessoa humana, 

como sua imagem, sua honra e 

sua saúde psíquica. 

     “A proteção à dignidade do tra-

balhador – da qual faz parte a hon-

ra da pessoa, enquanto trabalha-

dor – estende-se não apenas à 

honra objetiva, mas também à su-

bjetiva. Para fins legais, a atitude 

da empresa possui a mesma con-

sequência do ato ilícito, ou seja, 

dela se origina o dever de inde-

nizar o sujeito de direito lesado 

(Novo Código Civil, art. 187)”, 

constou no acórdão da 2ª Turma, 

de relatoria da desembargadora 

Ana Carolina Zaina. 

     Na decisão de segundo grau, 

os magistrados confirmaram o en 

http://sistemaparaesocial.com.br/
http://www.trt9.jus.br/
http://www.norminha.net.br/
http://www.sp.senac.br/bolsasdeestudo
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2018/07/reduz-diferenca-salarial-entre-homens-e-mulheres-nos-pequenos-negocios.html

