
 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por ACS/ Débora Maria Santos 

     Em sua segunda edição, a 

Fundacentro do Mato Grosso do 

Sul convida trabalhadores, em-

pregadores, entidades de classe e 

servidores públicos a participa-

rem do II Workshop Segurança, 

Saúde e Meio Ambiente, a ser re-

alizado no Centro de Convenções 

Albano Franco, situado à avenida 

Mato Grosso, nº 5017 – Carandá 

Bosque, em Campo Grande – MS. 

     O evento inicia no dia 27 e vai 

até 29 de setembro. 

     O workshop contará com cur-

sos e palestras sobre diversos te-

mas, tais como “A importância no 

treinamento em emergência para 

equipes multiprofissionais”; “Le-

gislação do transporte rodoviário 

de produtos perigosos”; “e-Social 

e os requisitos para segurança e 

saúde no trabalho”; “Aplicabilida-

de de segurança e saúde no traba- 
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Norminha  

O mundo do trabalho 

Desde 18/Agosto/2009 
 

Nesta edição: 

07 páginas 

     O evento será no auditório do 

Tribunal Regional do Trabalho – 

TRT 10ª Região - 513 Norte, 5º 

Andar, Brasília - DF no dia 25 de 

setembro de 2018. 

     Inscrições gratuitas: 

    contato@trabalhoevida.com.br 

     Programação 

     09h00 Mesa de Abertura 

    ▪ Desembargador Dorival Bor-

ges – Gestor do Programa Traba-

lho Seguro do TRT 10 

     ▪ Erlan José Peixoto do Prado 

– Procurador-Chefe da Procura-

doria Regional do Trabalho – 10ª 

Região 

     ▪ Claudio Secchin – Secretá-

rio de Inspeção do Trabalho – DS 

ST / SIT – MTE 

     ▪ Izidio Santos Junior – Dire-

tor de Políticas e Relações Traba-

lhistas -Sinduscon – DF 

     ▪ Representante da Fundacen-

tro-DF (em consulta) 

     ▪ Deyr Corrêa – Presidente do 

Seconci-DF 

    ▪ Fátima Có – Presidente do 

Crea-DF 

     09h45 Mesa de debates: ‘’A 

gestão da Alimentação do Traba-

lhador - PAT’’ 

    • Jessica Srour – Diretora Pre-

sidente da ABBT 

     • Gina Marini Ferreira – Ge-

rência de Promoção da Saúde, 

Especialista em Desenvolvimento 

Industrial – SESI 

     • Viviane Fortes – Coordena-

dora-Geral de Fiscalização e Pro-

jetos – DSST – SIT – MTE 

     • Clóvis Queiroz Neto – Advo-

gado - Ex-coordenador da CTPP 

     10h30 Intervalo para café 

     11h00 Mesa de debates: ‘’25 
 

 

 

Pesquisadoras ministram palestras na 

Faculdade Pio Décimo em Sergipe 
 

lho nas atividades elétricas, con-

forme norma regulamentadora nº 

10”; “Aplicabilidade para trabalho 

em altura, conforme norma regu-

lamentadora nº 35; “Sistema de 

comando a incidentes”; “Atendi-

mento a acidentes com múltiplas 

vítimas”; “NT nº 17 - Brigada de 

Incêndio”; “Condição de trabalho 

dos motoristas profissionais – 

jornada e uso de drogas”; “Como 

preparar sua empresa para o e-

Social” e “Vencer ou vencer a es-

tratégia dos caveiras”. 

      Pedro Rodrigues e André Luiz 

Ferreira, ambos da Fundacen-

tro/MS, são os coordenadores do 

evento. 

     As inscrições podem ser feitas 

diretamente pelo site da Funda-

centro. Para fins de colaboração, 

a instituição solicita a doação de 

1 (um) quilo de alimento não pe-

recível, os alimentos arrecadados  

serão doados às entidades caren-

tes e sem fins lucrativos. 

     Os interessados no evento, ca-

so tenham dúvidas, podem enviar 

para o e-mail da Fundacentro/MS: 

erms@fundacentro.gov.br 

     Abaixo seguem os temas e os 

respectivos links para inscrição. 

     A importância no treinamento 

em emergência para equipes mul-

tiprofissionais; 

     Legislação do transporte rodo-

viário de produtos perigosos; 

     E-social e os requisitos para 

SST; 

     Aplicabilidade de SST nas ati-

vidades elétricas conforme NR10; 

     Aplicabilidade para trabalho 

em altura conforme NR 35; 

     Sistema de comando a inci-

dentes; 

     Atendimento a acidentes com 

múltiplas vítimas. E tem mais. 
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que a Sabesp faça a substituição 

de toda a tubulação, sob pena de 

multa de R$ 50 mil por dia de a-

traso. 

     Ao acolher o pedido do Minis-

tério Público, a magistrada consi-

derou que a obra apresenta riscos 

para os trabalhadores 

     No processo, a Sabesp alegou 

que inexiste “certeza científica 

quanto aos malefícios do amianto 

na tubulação” e também pontuou 

sobre o risco dos trabalhadores 

submetidos durante a obra. N 

 

segurança e saúde do trabalha-

dor, seja por meio de pesquisas, 

seja por meio da expertise dos 

profissionais. 

     A coordenadora do curso e da 

Semana de SST, Sandra Patricia 

Bezerra Rocha reforça a impor-

tância de ter firmado essa par-

ceria não só com a Fundacentro, 

mas com outras entidades que 

atuam no segmento da prevenção 

dos acidentes de trabalho. “Pen-

samos em estender esse evento 

para o público externo, pois Ser-

gipe é um estado muito carente 

de eventos dessa natureza e pen-

so ser importante para o público 

da área da SST ter acesso a pa-

lestras com temas diferentes e 

com profissionais renomados, 

trazendo novidades sobre o te-

ma”, disse. 
 

 
 

     A Semana de SST da Facul-

dade Pio Décimo terá como ativi-

dades a realização de palestras e 

minicursos, sendo que os cursos 

serão realizados nos dias 8 e 9, e 

as palestras nos dias 10 e 11. 

     Com 60 anos de atividades e-

ducativas, a Faculdade Pio Déci-

mo possui 3 sedes no estado do 

Sergipe e forma profissionais 

Tecnólogos em Segurança do 

Trabalho. 

     Inscrições. Norminha 
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     O amianto é uma substân-

cia que causa risco à saúde, com 

potencial cancerígeno, reconheci-

do pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS). Por isso, uma juíza 

da comarca de Rosana, no interior 

de São Paulo, determinou que a 

Companhia de Saneamento Bási-

co de São Paulo (Sabesp) deve 

trocar a tubulação que fornece á-

gua no município e que tenha a-

mianto na composição. 

     A decisão da juíza Patrícia Éri-

ca Luna da Silva dá 18 meses para  

Brasília (DF) terá Seminário Técnico: 

Gestão de SST e a Alimentação dos Trabalhadores 

anos de tripartismo na NR 18’’ 

     • Jófilo Moreira Lima Junior – 

Ex-secretário de Segurança e 

Saúde no Trabalho 

     • Representante do Sindus 

Con - DF 

     • Raimundo Salvador da Cos-

ta Braz – Presidente do STI 

COMBE 

     12h00 Palestra: ‘’Prioridades 

da inspeção do trabalho para pro-

gramas de gestão’’ 

     Palestrante: Fernando Cesar 

da Mata Reis – Auditor Fiscal do 

Trabalho – SRTE - DF 

     12h30 Palestra: ‘’Elaboração 

dos programas de gestão – PPRA, 

PCMAT e PCMSO’’ 

     Palestrante: Rodrigo Boscoli - 

engenheiro de segurança do Se-

conci-DF 

     13h00 Encerramento do semi-

nário. 
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Palestras e minicursos acontecem em dias diferentes da Semana de SST 

 

II Workshop Segurança, Saúde e Meio Ambiente ocorre 

em Campo Grande (MS) 

 

Por ACS / Alexandra Rinaldi 

     As pesquisadoras da Fun-

dacentro, Tereza Luiza Ferreira 

dos Santos e Cristiane Queiroz 

Barbeiro Lima estarão na Facul-

dade Pio Décimo nos dias 10 e 11 

de outubro, por ocasião da reali-

zação da Semana de Segurança 

no Trabalho da Faculdade Pio Dé-

cimo, que terá início no dia 8 e 

término no dia 11 de outubro de 

2018. 

     No dia 10, a Diretora Técnica 

Substituta da Fundacentro, Tereza 

Luiza Ferreira dos Santos apre-

sentará o tema “Trabalho e saúde 

dos enfermeiros de pronto socor-

ro”. Já a Pesquisadora, Cristiane 

Queiroz Barbeiro Lima falará no  

 

dia 11 sobre “Intensificação do 

trabalho e as consequências para 

a saúde dos trabalhadores”. 

     A parceria entre a Faculdade 

Pio Décimo e a Fundacentro teve 

início quando, em 2015, o chefe 

da Coordenação de Higiene do 

Trabalho da instituição, Walter 

dos Reis Pedreira Filho concedeu 

palestra aos alunos do curso su-

perior de Tecnologia de Seguran-

ça do Trabalho. 

     Em 2017 foi a vez do Pesqui-

sador, Físico Nuclear e atual Pre-

sidente em Exercício da Funda-

centro, Robson Spinelli Gomes 

que durante palestra na faculdade, 

colocou a entidade à disposição 

para colaborar na promoção da 

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 

   

Juíza manda Sabesp substituir 

tubulação de amianto no interior de SP 
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Pesquisa mostra que 86% dos 
entrevistados aceitariam salário menor 

para voltar ao mercado 

     A 5ª edição do Índice de 

Confiança Robert Half apontou 

que 86% dos profissionais de-

sempregados entrevistados para a 

pesquisa estão dispostos a aceitar 

uma proposta salarial inferior à do 

último emprego para voltar ao 

mercado de trabalho. 

     O comportamento retratado na 

pesquisa reflete a dificuldade de 

recolocação no mercado de tra-

balho. Em julho, havia 12,9 mi-

lhões de desempregados no país, 

segundo o IBGE. 

     Para Maria Sartori, gerente sê-

nior de recrutamento da Robert 

Half, neste grupo de profissionais 

há os que estão vendo as reservas 

financeiras se esgotarem e preci-

sam retornar ao mercado de tra-

balho com urgência. "Porém, 

também vejo outros que enten-

dem que o momento atual é de es-

tabilidade e são raras as propôs-

tas com pacotes de remuneração  

 

 
 

 

 

 

 

INB decide manter plano de saúde para ex-

funcionários doentes 

     A Indústrias Nucleares do 

Brasil (INB) decidiu manter o Pla-

no de Saúde contratado para a-

tender 52 ex-funcionários da ex-

tinta Nuclemon, em São Paulo, 

que  ficaram  doentes  por conta 
 

 

     O objetivo geral da presen-

te pesquisa é analisar a possibi-

lidade de utilização de protocolo 

elaborado a partir do estudo pu-

blicado no livro Nanomaterials in 

Waste Capa AutorregulaçãoStre-

ams: Current Knowledge on Risks 

and Impacts da organização in-

ternacional OECD, como instru-

mento autorregulatório apto a re-

alizar a gestão adequada dos ris-

cos nanotecnológicos, respeitan-

do a precaução exigida neste 

contexto e compreender a viabili-

dade deste a partir do Pluralismo 

Jurídico de Teubner, atrelado ao 

diálogo com Luhmann. 

     No primeiro capítulo encon-

trar-se-á uma análise da inserção 

das nanotecnologias no cenário 

atual, compreendendo o estado 

da arte, bem como a importância 

do debate desenvolvido em esca-

la global. Importante também 

compreender sobre suas promes-

sas benéficas, localizando, como 

por exemplo, produtos inovado-

res na remediação ambiental e 

poluição, bem como no combate 

às doenças, no campo da medi-

cina. Paralelamente, verificar-se-

á o viés do risco, estudando os 

(potenciais) danos (futuros?) ao 

meio ambiente e vida humana, 

fundada na distinção entre risco e 

perigo de Luhmann. Ademais, se-

rá observada o crescimento das 

nanos através das estatísticas ex- 

Fundacentro do Rio de Janeiro realiza evento 

sobre psicodinâmica do trabalho 

Atividade ocorre hoje, 20 de setembro, às 14h 

 

 

Emerson Moraes e Myrian 

Matsuo 

logos, engenheiros de segurança 

do trabalho, administradores, 

gestores, técnicos de segurança 

do trabalho, outros profissionais 

da saúde e interessados no tema. 

      A coordenação técnica é dos 

servidores da Fundacentro/RJ, 

Myrian Matsuo e Emerson Mo-

raes. 

Norminha 

lhadores da Produção de Energia 

Nuclear (ANTPEN) e tramita no 

Tribunal Regional do Trabalho da 

2ª Região (TRT2), até o julga-

mento do processo pelo Tribunal 

Superior do Trabalho, segundo a 

empresa informou em nota. O ca-

so dos ex-funcionários doentes 

tem sido divulgado no BLOG há 

meses. 
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ção (incluindo manejo de resí-

duos), é imprescindível à possi-

bilidade de desfrutar das benes-

ses das nanotecnologias com se-

gurança, objetivando a proteção. 

Desta forma, o capítulo avaliará o 

ciclo de vida dos nanomateriais, 

identificando suas particularida-

des em relação ao nanowaste, 

dando ênfase às nanos no solo. 

Ademais, será analisado o princí-

pio da precaução como vetor para 

impulsionamento da adoção de 

marco autorregulatório, atrelado 

ainda ao conhecimento acerca 

das Teorias do Risco, e as dife-

renciações quanto à incerteza ci-

entífica, chamadas dimensões. A 

partir desta distinção, aferir-se-á 

qual grau de precaução a modu-

lação exige. Norminha  

 

 

  

 

agressivos”, afirma. 

     Em abril, pesquisa divulgada 

também pela Robert Half mostrou 

que 70% dos profissionais de-

sempregados que foram entrevis-

tados não recusariam uma opor-

tunidade se a remuneração fosse 

inferior à que eles ganhavam ante-

riormente. 

     Para Maria Sartori, aceitar a 

primeira proposta ou aguardar 

uma com remuneração mais atra-

tiva depende muito da realidade 

de cada um. “É preciso entender 

há quanto tempo esse profissional 

está fora do mercado, como estão 

suas reservas financeiras e até 

qual valor ele aceitaria reduzir sua 

pretensão salarial”, diz. 

     A gerente de recrutamento re-

comenda que, além de analisar 

bem a situação, os candidatos de-

vem avaliar as oportunidades com 

base em questões que vão além 

da financeira, como o desafio, a  

 

Cenário do desemprego no Brasil inclui cinco milhões de jovens — 

Foto: Reprodução/JN 

oportunidade de crescimento e a-

prendizado, o propósito e a quali-

dade de vida. 

     A pesquisa mostrou ainda que 

64% dos desempregados entre-

vistados estão confiantes de que o 

mercado estará melhor nos próxi-

mos seis meses: 7% estão muito 

confiantes, 23% apresentam alta 

confiança e 34% revelaram um 

nível médio de confiança. Baixa e 

muito baixa foram, respectiva-

mente, 23% e 12%. 

     Dentro desse grupo estão os 

desempregados qualificados 

(com 25 anos de idade ou mais e 

formação superior completa). 

     A pesquisa apontou ainda 

queda de otimismo dos profissio-

nais (incluindo empregados e de-

sempregados) quanto ao mercado 

de trabalho atual (de 30,9 pontos 

em abril para 28,8 pontos em 

julho) e futuro (de 50,2 pontos 

para 47,1 pontos). 

     No total, foram entrevistados 

1.161 profissionais qualificados, 

com 25 anos de idade ou mais e 

formação superior completa, sen-

do 387 empregados, 387 desem-

pregados e 387 recrutadores – 

profissionais com poder de deci-

são sobre o preenchimento de 

uma vaga dentro das empresas - 

de diferentes regiões do país, en-

tre os meses de julho e agosto de 

2018.  
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G1 Economia 

      

Por ACS/ Cristiane Reimberg 

     A Fundacentro/RJ realiza o 

“XV Seminário Trabalho e Pre-

venção - Clínica do Trabalho 

Contribuições da Psicodinâmica” 

hoje, 20 de setembro, às 14h. 

     O evento será realizado no Pa-

lácio da Justiça do Trabalho, na 

Avenida Presidente Antônio Car-

los, 251, no Centro da capital ca-

rioca. 

     A palestra será ministrada pe-

lo psicólogo Sérgio Guimarães, 

com o título “Trabalho e saúde 

mental: embaraços contemporâ-

neos a partir das contribuições da 

Psicodinâmica do Trabalho”, e o-

corre no Auditório da Ala Norte,  

no 12º andar. 

     Guimarães é pesquisador co-

laborador do Núcleo de Pesquisa 

e Intervenção Trabalho Vivo do 

Instituto de Psicologia da Univer-

sidade Federal do Rio de Janeiro - 

UFRJ. Também possui mestrado 

em Recursos Humanos e Gestão 

Internacional pela Sorbonne Uni-

versité e especialização em Saúde 

do Trabalhador e Ecologia Huma-

na pela ENSP – Fiocruz. 

     O objetivo desta edição do se-

minário é promover um debate 

sobre a clínica do trabalho e as 

contribuições da psicodinâmica 

do trabalho no cotidiano das or-

ganizações. São esperados psicó- 

as atividades exercidas na em-

presa, que operava com radiação. 

Um grupo de 17 trabalhadores 

contraiu câncer. A decisão da INB 

foi encaminhada ontem pelo ad-

vogado da empresa, Ardson Soa-

res Junior, à procuradora do Mi-

nistério Público do Trabalho no 

Rio de Janeiro, Virginia Leite. 

     O processo pela manutenção 

do plano de saúde foi movido pela 

Associação Nacional dos Traba- 

traídas de base de dados credita-

das em nano. 

     No segundo capítulo será a-

profundado o estudo sobre a aná-

lise do ciclo de vida dos nano-

materiais – Life Cycle Assessment 

(LCA) – tão importante para a 

compreensão dos efeitos no ecos-

sistema e da interação dos mes-

mos com o meio ambiente e saú-

de humana. Os benefícios das na-

notecnologias ainda não foram 

devidamente avaliados em relação 

ao potencial de riscos à saúde hu-

mana e ecológica. A análise do ci-

clo de vida dos produtos já tem si-

do reconhecida como uma ferra-

menta capaz de realizar uma ava-

liação ambiental, holística. Verifi-

ca-se que o número de estudos 

sobre o ciclo de vida de nano-

produtos vem aumentando, em-

bora um olhar mais atento revela 

que muitos desses estudos não 

cobrem todo o ciclo de vida dos 

nanomateriais ou nanoprodutos. 

O desenvolvimento de técnicas de 

monitoramento e diagnóstico de 

nanomateriais (objetivando am-

pliar os conhecimentos na área 

nanotoxicológica e sobre o ciclo 

de vida destes materiais) para se 

determinar formas apropriadas, 

sustentáveis e seguras de produ- 

A autorregulação da destinação final dos 

resíduos nanotecnológicos 

http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2018/09/14/pesquisa-mostra-que-86-dos-entrevistados-aceitariam-salario-menor-para-voltar-ao-mercado.ghtml
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Ecomondo Brasil terá parceria 
estratégica para 2019 

 

 
 

Feira vem com novidades ao ser realizada, simultaneamente, com a 

Ecoenergy, evento voltado para o setor de energias renováveis 

     A próxima edição da Eco-

mondo Brasil - Feira de Soluções 

Tecnológicas para Gestão da Sus-

tentabilidade, já foi definida. De 

21 a 23 de maio de 2019, das 13h 

às 20h, o São Paulo Expo - mais 

moderno pavilhão de exposições 

da América Latina – será palco 

para o evento. Com essa confir-

mação, o Brasil vai receber a 

expertise de uma das mais impor-

tantes feiras de economia verde 

da Europa, a Ecomondo Itália.   

“Trabalhamos incansavelmente 

para entregar ao mercado um e-

vento extremamente focado em 

fomentar negócios na área de 

meio ambiente, contemplando os 

setores de Resíduos e Geração de 

Energias Renováveis, tanto por 

parte da iniciativa pública quanto, 

principalmente, com a participa-

ção da iniciativa privada!”, infor-

ma Renato Cordeiro, project ma-

nager da Ecomondo Brasil. 
 

 

Para Renato Cordeiro a parceria  

formalizada com a Cipa Fiera 

Milano vai agregar muito à 

Ecomondo Brasil 
 

     Originalmente marcada para o 

2º semestre de 2018, Cordeiro 

destacou que os organizadores 

entenderam a necessidade estra-

tégica de prorrogar a 1ª edição da 

Ecomondo Brasil, diante do cená-

rio econômico e político que vem 

transcorrendo ao longo desse a-

no, que foi agravado com a greve 

dos caminhoneiros, copa do 

mundo, e, em seguida, devido ao 

período eleitoral brasileiro.  

     O executivo confirma que os 

organizadores da feira continuam 

firmes na posição de que a melhor 

maneira de conservar o meio am-

biente é estimular negócios na á-

rea. Nesse sentido, outra novida-

de é que o evento acontece simul-

taneamente com a Ecoenergy - 

Feira  Internacional  de  Tecnolo-  

gias Limpas e Renováveis para a 

Geração de Energia (EnerSolar). 

     “Esta parceria foi formalizada 

com a Cipa Fiera Milano, em se-

tembro. Para nós, o evento, que já 

está em sua oitava edição, segu-

ramente, agregará à visitação 

qualificada na Ecomondo Brasil 

2019. Nossa expectativa é que 

juntos os eventos entregarão mais 

de 200 marcas expositoras e cer-

ca de 16.000 visitantes, em 11. 

000 m2 de exposição!”, completa 

Cordeiro. 

     Road show Baixada Santista 

     O Brasil é um país continental, 

com áreas geográficas muito dife-

rentes em termos de cultura, cli-

ma, comportamento de consumo 

e nível de industrialização. Esse 

quadro leva os organizadores da 

Ecomondo Brasil a realizarem e-

dições do road show da feira em 

regiões diversas, com o objetivo 

de promover o evento e a marca 

Ecomondo Brasil, além de fazer 

uma maior aproximação entre as 

realidades e problemáticas regio-

nais, mostrando as soluções já e-

xistentes e viáveis.  

     “A ação destina-se à operado-

res setoriais selecionados, como 

empresas e compradores qualifi-

cados, por isso cada evento é de-

dicado a uma temática alinhada 

com a área de abrangência da re-

gião e os pilares da Ecomondo 

Brasil (Gestão de Resíduos e E-

nergia).  

     O próximo road show, segun-

do informa Cordeiro, será em ou-

tubro, na Baixada Santista, São 

Paulo, onde, além do parque in-

dustrial de Cubatão, envolvendo 

setores diversos como óleo e gás, 

petroquímico, químico, siderúrgi-

co e de fertilizantes, dispõem de 

todo o Complexo Portuário de 

Santos, desempenhando funções 

de destaque em nível nacional, 

nos setores de indústria e turismo 

e formando os principais eixos 

indutores de desenvolvimento da 

região. “Na programação serão 

contemplados os temas resíduos, 

riscos e emergências, com o a-

poio do consultor especializado 

no setor de Riscos e Emergências 

Ambientais, Jayme de Seta Filho”, 

destaca Cordeiro. Norminha 

Você sabia que o paciente também é responsável 

pelo seu tratamento? 

 

 

 

     O juiz Titular da 1ª Vara do 

Trabalho de Itaguaí, Roberto A-

lonso Barros Rodrigues Gago, 

proferiu sentença condenando 

uma empresa especializada na 

fabricação de peças para usinas 

nucleares ao pagamento de inde-

nização de R$ 100.000,00, em 

cada novo caso de assédio moral 

que ocorra em suas dependên-

cias. A decisão foi decorrente de 

ação civil pública movida pelo 

Ministério Público do Trabalho da 

1ª Região (MPT/RJ), a partir de 

denúncias de trabalhadores que 

relataram prática de assédio mo-

ral de superiores hierárquicos. 

     Entre os vários testemunhos, 

está o de um empregado que teria 

sofrido, como retaliação, dois 

processos administrativos, após 

ter sido acusado – segundo ele, 

sem provas – de vazar um rela-

tório de auditoria de uso restrito. 

Em outro depoimento, uma tra-

balhadora denunciou ter sido co-

agida pelo superior a quebrar o 

sigilo de prontuários médicos pa-

ra acesso indevido a casos clí-

nicos de empregados. Em outro 

relato, um advogado da empresa 

que discordava da linha de defesa 

adotada, se disse ameaçado de 

responder a ação por patrocínio 

infiel. Um operador de copiadoras 

acusou a chefe de obrigá-lo a 

prestar serviços particulares du-

rante a jornada de trabalho. Além 

destes, outros depoimentos foram 

colhidos no inquérito. 

     Em sua defesa, a empresa  

 

pregados ativos (….) Fixo multa 

pecuniária no valor de R$ 100 mil, 

atualizável pela TR (…) por 

trabalhador que vier a ser asse-

diado a partir da publicação da 

presente decisão. O valor da mul-

ta deverá ser revertido ao Fundo 

de Amparo ao Trabalhador (FAT) 

ou a qualquer outra entidade de 

manifesto interesse público a ser 

indicada pelo MPT/RJ ”, decidiu o 

juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho 

de Itaguaí, Roberto Alonso Barros 

Rodrigues Gago. 

     Nas decisões proferidas pela 

Justiça do Trabalho são admissí-

veis os recursos enumerados no 

art. 893 da CLT. 

 
Norminha 

 

Fonte: Tribunal Regional do 

Trabalho 1ª Região Rio de 

Janeiro 

 

 

Enrique Diez Parapar 

Fisioterapeuta do Trabalho – 

Professor de Educação Física 

EDP Consultoria – Ergonomia e 

Higiene Ocupacional 

www.edpconsultoria.com.br 

 

 

 

Projeto de lei 

isenta cobrança 

de imposto de 

renda sobre 13° 

e férias do 

trabalhador 
 

 
 

     Extinguir a cobrança de im-

posto de renda sobre o 13º salário 

e o 1/3 do abono de férias de todo 

trabalhador brasileiro é a proposta 

de lei, de autoria de César Halum 

(PRB), candidato a senador pela 

coligação “Governo de Atitude”, 

que está tramitando na Comissão 

de Constituição, Justiça e Reda-

ção da Câmara Federal. 
 

 
 

     “Não é um projeto que estou 

fazendo para um amigo meu, é um 

projeto para atender todos os tra-

balhadores brasileiros. Entendo 

que o 13º é uma premiação dada 

ao trabalhador, assimcomo o abo-

no de férias e pagar imposto de 

renda sobre essas remuneração 

não é justo”, condena o candidato. 
 

 
 

     O projeto já foi aprovado em 

outras comissões e Halum está 

confiante de que se tornará lei. 

“Tenho certeza que será aprovado, 

pois essa comissão só analisa a 

constitucionalidade do projeto”, 

Halum assumiu que no Senado 

Federal terá mais força para lutar 

pelo Tocantins e sua população, já 

que as vagas de deputado federal 

na Câmara Federal são distri-

buídas conforme o número de ha-

bitante de cada estado. “São Pau-

lo, por exemplo com mais de 45 

milhões de habitantes têm 70 de-

putados federais, o Tocantins com 

mais de 1,5 milhão de habitante 

têm 8, já no Senado são 3 vagas 

por estado, por isso a nossa chan-

ce de igualar a disputa é no Sena-

do Federal”, explica o candidato. 

Norminha 
 Fonte: www.jmnoticia.com.br  

 

 

     As ações judiciais envolven-

do médicos aumentaram dema-

siadamente nos últimos anos, e 

um dos assuntos mais abordados 

é a responsabilidade dos profis-

sionais de saúde. Pouco se fala da 

responsabilidade civil do pacien-

te. Na verdade, nem mesmo mui-

tos pacientes têm consciência que 

são corresponsáveis pelo seu tra-

tamento. 

     Na relação entre médico e pa-

ciente há direitos e obrigações 

para ambos. O paciente também é 

responsável pela sua saúde, pois 

deve colaborar para o seu pro-

cesso de cura, o que inclui seguir 

as prescrições médicas, realizar 

todos os exames necessários, não 

faltar os retornos e manter o mé-

dico informado dos avanços e pi-

oras. 

     O que muitos não sabem é que 

o paciente pode ser responsa-

bilizado por ajuizar ação contra 

médico quando verificado que ele 

se expôs ao risco e provocou o 

seu próprio dano. Além disso, a 

falta de cuidado do paciente com 

a sua cura pode atenuar ou até 

mesmo excluir a responsabilida-

de do médico. 

     Recentemente, o Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul/SC 

 

 

A falta de cuidado do paciente 

com a sua cura pode atenuar ou 

até mesmo excluir a 

responsabilidade do médico. 
 

decidiu pela inexistência de culpa 

do hospital e do médico em ação 

ajuizada por paciente requerendo 

reparação por danos morais, es-

téticos e materiais. 

     No caso, a paciente desobede-

ceu orientações médicas que de-

sencadearam o resultado negati-

vo no seu tratamento. Observe 

excerto da ementa: 

     “Observado o dever de prestar 

ampla informação, tendo a autora 

sido alertada de que deveria evitar 

esforços físicos por 30 dias, o 

que não observou e culminou 

com o resultado negativo narrado 

na inicial”. (TJ-RS - AC: 70068 

216183 RS, Relator: Carlos Edu-

ardo Richinitti, Data de Julga-

mento: 13/04/2016, Nona Câma-

ra Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 15/04/ 

2016) 

 

 

     Além disso, o hospital juntou 

ao processo o prontuário médico 

que possuía a informação de que 

a paciente havia procurado o hos-

pital em razão de dor na ferida 

pós-operatória, após realizar es-

forço físico. 

     A decisão do Tribunal faz men-

ção ainda ao fato de que o dever 

de prestar informação ao paciente 

foi observado, pois a demandante 

teria sido alertada, logo após a 

cirurgia, que deveria evitar qual-

quer esforço por trinta dias. 

     É necessário que o médico es-

teja atento às informações presta-

das pelos pacientes quando estes 

se queixam de pioras ocasionadas 

por falta de cuidado no tratamento 

e desobediência às orientações 

médicas. Inclusive, essas infor-

mações devem ser registradas pe-

lo profissional. 

 

Norminha 

Ariany Cristini - Advogada, 

associada ao escritório Olimpierri 

Mallmann Advogados, pós-

graduanda em Direito Médico, 

membro da Comissão de Direito 

Médico da OAB/Subseção Itajaí. 

Contato: 

ariany@olimpierrimallmann.com.br 

 

apresentou inúmeros documen-

tos referentes aos meios de con-

trole, estabelecidos para evitar a 

prática do assédio moral entre 

empregados, tendo em sua es-

trutura uma ouvidoria para de-

núncias anônimas, além de uma 

corregedoria interna. Também 

provou nos autos contar com um 

núcleo para atendimento e trata-

mento de empregados dependen-

tes químicos, serviço social, entre 

outros benefícios. 

     Ao analisar os casos, o magis-

trado frisou que evitar o assédio 

moral e zelar por um ambiente de 

trabalho saudável é obrigação de 

qualquer empregador. Verifican-

do os casos separadamente, o 

juiz deferiu alguns dos pedidos e 

indeferiu outros, observando que, 

de todo o conjunto probatório, 

havia em alguns elementos que, 

de fato, caracterizaram a prática. 

Para o magistrado, a empresa tem 

obrigação de não permitir a o-

corrência de assédio, sendo que a 

forma como fará isso é livre, pois 

não está prevista em lei, norma, 

convenção ou contrato. 

 

     “Os casos graves são pontu-

ais, sobretudo se considerarmos 

o universo de mais de mil em-  

Empresa condenada a pagar dano moral 
coletivo por assédio moral 

http://www.norminha.net.br/
http://www.edpconsultoria.com.br/
http://www.jmnoticia.com.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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     A Terceira Turma do TRT de 

Goiás manteve a condenação de 

empresa de transportes ao paga-

mento de indenização por danos 

morais, no importe de R$ 5 mil, a 

assistente de logística que sofreu 

assédio moral do seu chefe. Con-

forme os autos, o trabalhador era 

constantemente chamado de 

“burro” pelos seus superiores, in-

clusive na frente de outros empre-

gados. 

     Inconformada com a sentença 

da 4ª Vara do Trabalho de Aná-

polis, a empresa interpôs recurso 

ao Tribunal alegando que não 

houve prova do fato alegado (hu-

milhação constante/perseguição). 

Ela justificou que os sócios da 

empresa trabalham e residem em 

Anápolis (GO) e raríssimas vezes 

iam a Candeias (BA), onde atuava 

o trabalhador, e por isso afirmou 

ser impossível que os fatos te-

nham acontecido. Além disso, a-

legou que o trabalho não contri-

buiu com o quadro depressivo a-

legado pelo trabalhador. 

     O caso foi analisado pelo juiz 

convocado Luciano Crispim, que 

inicialmente havia decidido por 

     A Sexta Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho condenou 

Fundação do Paraná a pagar, co-

mo extras, os intervalos de 10 

minutos a cada 90 minutos de 

serviço não usufruídos por uma 

médica. O direito ao intervalo para 

os médicos está previsto em lei, e 

o empregador não comprovou 

que concedia o período de repou-

so, o qual deveria constar no re-

gistro de ponto. 

     A médica trabalhou num cen-

tro de urgência de Curitiba (PR) 

de janeiro de 2010 a abril de 

2012, em  plantões de  6h ou de  

afastar a condenação da empresa, 

mas acabou acolhendo a diver-

gência apresentada pelo desem-

bargador Elvecio Moura, para 

manter a sentença por seus pró-

prios fundamentos. O entendi-

mento foi o de que o empregador 

é responsável pelos atos ilícitos 

praticados pelos seus emprega-

dos e prepostos. 

     Na sentença, o juízo conside-

rou que a contradição quanto ao 

número de agressões sofridas pe-

lo trabalhador foi apenas um e-

quívoco que não gerou dúvidas 

sobre a ocorrência do assédio 

moral. Na inicial, o trabalhador a-

legou que sofria duas agressões 

toda semana, mas admitiu que o 

sócio, que residia em Anápolis, 

comparecia à filial da empresa em 

Candeias (BA) duas vezes por 

mês. Por outro lado, o preposto da 

empresa afirmou que os sócios 

iam ao local três ou quatro vezes 

por ano. 

     Em depoimento, a testemunha 

do autor confirmou que um dos 

sócios utilizava a expressão “bur-

ro” com todos os trabalhadores, 

quando  estava  estressado  ou 

 

12h. No processo judicial, ela a-

firmou que a fundação não conce-

dia o repouso de dez minutos, a-

pesar de ser garantido no artigo 

8º, parágrafo 1º, da Lei 3.999/ 

1961, que trata da duração do tra- 

Médica receberá hora extra por não repousar a cada 90 minutos de serviço 

balho dos médicos. Portanto, pe-

diu o pagamento do período co-

mo serviço extraordinário. 

     O juízo da 14ª Vara do Tra-

balho de Curitiba julgou improce-

dente  o pedido.  Nos termos  da 

 

 

 

 

 

sentença, o empregador não re-

gistrava no ponto o intervalo da 

Lei 3.999/1961, mas a médica o 

aproveitava entre as consultas. 

Ao também negar o pedido no jul-

gamento  de  recurso,  o Tribunal 

 

nos termos do artigo 74, parágrafo 

2º, da CLT, é sua obrigação man-

ter os registros dos períodos des-

tinados a repouso e descanso. 

Norminha 
 

Colaborou: 

Enrique Diez Parapar 

Fisioterapeuta do Trabalho – 

Professor de Educação Física 

Regional do Trabalho da 9ª Re-

gião entendeu que a médica dei-

xou de comprovar a falta de con-

cessão do intervalo. Para o TRT, o 

ônus da prova era dela. 

     Em recurso de revista, a médi-

ca questionou esse entendimento, 

e a relatora, ministra Kátia Maga-

lhães Arruda, lhe deu razão. De 

acordo com a ministra, é do em-

pregador o ônus de comprovar a 

regular fruição do intervalo, pois,  

 

Transportadora terá de indenizar trabalhador que era 

constantemente xingado de "burro" por seu chefe 

 

 

 

 

 

quando cobrava por serviço. A 

testemunha ainda admitiu que ela 

mesma já foi chamada de “burro” 

pelo chefe. Afirmou ainda que as 

ofensas ocorriam nas reuniões 

particulares e não nas públicas, 

mas a porta da sala sempre ficava 

aberta e os outros empregados 

escutavam as ofensas. A testemu-

nha patronal, por sua vez, relatou 

que nunca presenciou tais abu-

sos. 

     Em seus fundamentos, o juízo 

singular também ressaltou que 

durante perícia do INSS, quando 

o contrato de trabalho ainda es-

tava vigente, o médico citou que o 

segurado confirmou que ‘foi hu-

milhado por seus superiores’. “A-

pesar de ter sido proferida pelo 

próprio autor, entendo de grande 

força probante sua exposição, afi-

nal, a prestação de serviços ainda 

se dava normalmente, não haven-

do nenhuma indicação de que o 

contrato se romperia e, portanto, 

inexistia motivos para que o autor 

faltasse com a verdade, mor-

mente, diante de profissional mé-

dico e em sigilo”, avaliou a juíza 

Angela Belinski, da 4ª Vara do 

Trabalho de Anápolis. 

     Dessa forma, a Terceira Turma 

ao reconhecer que houve a con-

duta patronal ilícita, o dano e o 

nexo de causalidade, que ensejam 

a reparação civil (CC, art. 186), 

manteve a condenação da empre-

sa ao pagamento de R$ 5 mil de 

indenização por danos morais. 

Norminha 

Fonte: Tribunal Regional do 

Trabalho 18ª Região Goiás 

 
 

     A Broto Legal Alimentos, 

realizou em sua unidade de Cam-

pinas (SP), a SIPAT 2018 reunin-

do todos seus empregados. 

     O evento foi organizado pelo 

membros da CIPA, SESMT e Re-

cursos Humanos. 

     Realizada no período de 10 a 

14 de setembro de 2018, a SIPAT 

foi recheada de palestras com 

diversos temas, realização de 

sorteio de brindes, promovendo a 

Segurança e Saúde no Trabalho. 

     A SIPAT além de ser uma 

atribuição da CIPA, na Broto legal 

ela faz parte do calendário anual 

das atividades em prol da SST.N 

 

Em Campinas (SP), Broto Legal realiza com 

sucesso sua SIPAT 2018 
 

 

     

 

 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
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Parceria entre 
Senac 

Bebedouro e 
Nasf para 

assistência à 
saúde da 

população já 
alcança 500 

atendimentos 
Projeto que visa o 

monitoramento e a melhoria na 

qualidade de vida dos assistidos 

pelo núcleo também proporciona 

vivência em campo para alunos 

da instituição 

     A parceria entre o Senac 

Bebedouro e o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (Nasf), efetivada 

no início deste ano, já resultou em 

cerca de 500 atendimentos, em 

sete meses. O trabalho é realizado 

pelos alunos do curso Técnico em 

Enfermagem, sob supervisão dos 

docentes, no centro de convivên-

cia do Nasf. Os assistidos podem 

aferir a pressão, a temperatura, os 

batimentos cardíacos e o peso 

antes e após as atividades físicas, 

como forma de garantir o bem-

estar e a qualidade de vida. 

     Além de acompanhar os indi-

cadores básicos da saúde, o pa-

ciente recebe orientações sobre a 

frequência com que vai ao mé-

dico, assim consegue saber se 

houve uma redução na ingestão 

de remédios e no número de con-

sultas ao longo do ano. Para os 

alunos do Senac, entre as vanta-

gens está a chance de trabalhar 

com projetos reais, podendo 

identificar a necessidade da co-

munidade e propor soluções viá-

veis aos problemas, o que os 

torna agentes principais do pró-

prio aprendizado. 

     O gerente da unidade de Bebe-

douro, Luis Antonio de Lima, ex-

plica que esse projeto é uma o-

portunidade que o aluno tem de 

criar referência de trabalho. “Des-

sa forma, é capaz de levar o co-

nhecimento em consideração em 

especializações futuras, além de 

oferecer suporte para a população 

necessitada”, diz. Os atendimen-

tos são realizados todas as terças 

de manhã e à tarde, na sede do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Fa-

mília. 

     Segundo conta Marcelo Rodri-

go Castro, educador físico do 

Nasf, o projeto tem uma alta a-

desão da comunidade. “Desde 

que a ação foi apresentada, as 

pessoas aderiram com força e 

sempre comparecem aos atendi-

mentos. Elas se acostumaram 

com a ideia de manter a saúde em 

dia e ter um acompanhamento 

profissional.” 

     Ainda tem mais. Os alunos do 

Técnico em Enfermagem estão 

desenvolvendo uma cartilha so-

bre Doenças Sexualmente Trans-

missíveis para atingir todas as 

idades. O material também inclui-

rá informações sobre diabetes e 

hipertensão arterial, com língua-

gem simples e didática. N 

  Acidentes de trabalho po-

dem resultar em prejuízos finan-

ceiros e interferir na produtivi-

dade das empresas. De acordo 

com dados do Ministério Público 

do Trabalho (MPT), divulgados 

em maio deste ano, as perdas com 

gastos em despesas previ-

denciárias somaram R$ 26 bi-

lhões entre 2012 e 2017, além de 

315 milhões de dias de trabalho 

perdidos. Já a Organização Inter-

nacional do Trabalho (OIT) de-

monstra que, ainda hoje, o Brasil 

ocupa o quarto lugar no ranking 

de ocorrências no ambiente cor-

porativo, atrás apenas da China, 

Índia e Indonésia. 
 

 
 

      Para contribuir com a sauda-

bilidade do setor e das organiza-

ções, o Senac Jaboticabal (SP) 

promove o curso Implementação 

de Sistemas de Gestão de Segu- 
rança e Saúde Ocupacional, a par- 
tir de 29 de setembro. João Carlos 

da  Rocha, docente da área na uni- 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

Com 15 vagas disponíveis, oferta já está com inscrições abertas 

e é direcionada para profissionais técnicos na área 

 

     Até o final de 2019, os 15,4 

mil moradores de Buritama terão 

de conviver com o barulho de ex-

plosões no Rio Tietê. É o prazo 

para a conclusão das obras de 

aprofundamento no leito do rio 

para possibilitar a passagem de 

barcaças com cargas mesmo 

quando o nível das águas estiver 

mais baixo.  

     Com o rio 2,4 metros mais 

fundo, os comboios poderão na-

vegar pela Hidrovia Tietê-Paraná 

usando a maior parte de sua ca-

pacidade. 

     As obras devem evitar que se 

repita o fechamento da hidrovia 

por falta de calado - profundidade 

mínima do rio para permitir o des-

locamento da embarcação - como 

aconteceu na grande estiagem de 

2014. 

dade, destaca que o bem-estar e a 

satisfação dos funcionários me-

lhoram os resultados operacio-

nais e, inclusive, a imagem das 

organizações. “A Gestão da Segu-

rança e Saúde no Trabalho (SST) 

é a ferramenta que permite con-

trolar e aperfeiçoar esses proces-

sos com assertividade e eficiência 

em empresas de segmentos varia-

dos.” 

     O profissional capacitado pelo 

curso poderá desenvolver proces-

sos apoiados nos modelos nor-

mativos OHSAS 18001, BS8800 e 

ILO, identificar requisitos dos re-

ferenciais e prepará-los para apli-

cação. Ainda, aprenderá a elabo-

rar o planejamento para a imple-

mentação de um sistema para 

qualquer tipo de instituição e or-

ganizar análises preliminares de 

risco. 

    Pedro Camilo, também docen- 

te do Senac Jaboticabal, explica 

que, com o uso do modelo de 

gestão SST, índices como absen- 

teísmos e passivos trabalhistas 

caem consideravelmente. “Além 

disso, os funcionários ficam mais 

saudáveis e motivados e a em-

presa passa a ter uma imagem 

preservada na gestão dos negó-

cios e perante à sociedade, o que 

impacta diretamente na longevi-

dade da corporação.” 
 

 
 

     Para conferir todas as infor-

mações do curso Sistemas de 

Gestão de Segurança e Saúde 

Ocupacional e os pré-requisitos, 

basta acessar o Portal Senac 

(www.sp.senac/jaboticabal), no 

qual as inscrições também po-

dem ser efetuadas.  Mais infor-

mações podem ser obtidas pes-

soalmente na unidade. 

Norminha 

 
 

O que é o chamado "fator 

previdenciário" e como ele 

influencia na sua vida 
 

 

 

 menor a idade na data da aposen-

tadoria e maior será a expectativa 

de vida, menor o fator previde-

nciário e resultará, dessa forma, 

em um benefício menor. 

     Por outro lado, quanto mais 

velho o trabalhador, menor será a 

expectativa de vida e, com mais 

tempo de contribuição, portanto, 

maior o fator previdenciário e ma-

ior será o valor da aposentadoria. 

     Geralmente o fator resulta num 

valor menor que 1 (um), no entan-

to, há pessoas em que ele é maior 

que 5 (cinco). Por isso, sempre é 

importante calculá-lo. Às vezes, 

ele beneficia a pessoa e pode ser 

utilizado facultativamente nas a-

posentadorias por idade e espe-

cial. 

     A fórmula 85/95 progressiva é 

uma forma de, quem quiser apo-

sentar-se por tempo de contribui-

ção, escapar do fator previdenciá-

rio. Nela, basta a soma do tempo 

de contribuição com a idade, 85 

(oitenta e cinco) pontos para as 

mulheres e 95 (noventa e cinco) 

pontos para os homens. 

     Portanto, sabendo-se usar o 

fator previdenciário ele pode ser 

um importante aliado. Para isso, 

planejar-se, entrar no site do INSS 

e fazer simulações, consultar um 

especialista de sua confiança eco-

nomiza muito tempo e dinheiro 

futuramente. 

Norminha 

Por João Victor Gatto 

Advogado 

 

 

 

 

Promoção da segurança e saúde dos trabalhadores nas 

organizações é tema de curso no Senac Jaboticabal 

 

 

 

 

Rio Tietê é aprofundado para passagem 
de barcaças em Buritama 

     Na época, a hidrovia ficou fe-

chada por quase dois anos por-

que os barcos não conseguiam 

transpor um trecho de dez qui-

lômetros no Canal de Avanhan-

dava, devido à falta de profun-

didade.  

     Mensalmente, segundo o De-

partamento Hidroviário do Estado 

(DH), navegam em média 200 

comboios pela hidrovia, movi-

mentando cerca de 300 mil tone-

ladas de carga, principalmente de 

grãos, etanol e celulose, o que 

também movimenta a economia 

da região. 

     O aprofundamento tornará o 

uso do reservatório, formado pela 

barragem de Nova Avanhandava, 

mais favorável também para a ge-

ração de energia elétrica. A es- 
cavação do leito rochoso é feita 

 

 

 

 

com auxílio de explosivos. As de-

tonações são precedidas de aviso 

sonoro, com detonação de espo-

letas simples para afugentar a 

fauna e acionamento de uma cor-

tina de bolhas para amortecer a 

propagação do ruído. As vibra-

ções são medidas com sismo-

grafos e microfones para contro-

lar o volume do barulho. Con-

forme o DH, as obras foram apro-

vadas pelos órgãos ambientais. 

     Em 2017, a hidrovia movi-

mentou 8,91 milhões de tonela-

das de cargas, frente a 6,29 mi-

lhões em 2013, ano anterior à pa-

ralisação causada pela seca. A 

expectativa é de alcançar 9,7 mi-

lhões de toneladas em 2018, com 

crescimento de 10%. O volume 

corresponde à carga transportada 

por 277 mil carretas bitrem, que 

deixam de circular pelas rodo-

vias. A Hidrovia Tietê-Paraná tem 

2,4 quilômetros de extensão, 

sendo 1,6 mil no Rio Paraná e 

800 km no Estado de São Paulo, 

sob a gestão do DH. Seu percurso 

conecta os Estados de Goiás, Ma-

to Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, São Paulo e Para-

ná, grandes produtores de grãos, 

madeira e etanol. Norminha 

 

José Tomazela 

Fonte: O Estado de S. Paulo 

 

     O Fator Previdenciário, cria-

do em 1999 na reforma feita pelo 

presidente Fernando Henrique 

Cardoso, tem o objetivo de de-

sestimular as pessoas a se apo-

sentar precocemente, entretanto 

ele não é de “todo ruim”. 

     Há casos nos quais, além de 

poder fugir dele, ele beneficia o 

segurado e vale aquele famoso 

ditado popular: “dos males, o me-

nor” (tendo em vista a proposta de 

Reforma da Previdência apresen-

tada pelo atual governo que é, de 

longe, muito pior). 

     De antemão é possível afirmar 

que todos aqueles que quiserem 

se aposentar por tempo de con-

tribuição estarão sujeitos ao fator 

previdenciário. Aqui, leva-se em 

conta apenas o tempo que o traba-

lhador contribuiu para o INSS, 

sendo 30 (trinta) anos para a um-

lher e 35 (trinta e cinco) anos para 

o homem, não há idade mínima. 

     Ela é calculada fazendo-se uma 

média de 80% dos maiores salá-

rios recebidos de 1994 até a data 

de entrada do benefício, ajustados 

pela inflação, multiplicando-se, 

posteriormente, pelo fator previ-

denciário. 

     O fator é calculado com base 

no tempo de contribuição do tra-

balhador, a idade e a expectativa 

de vida do trabalhador no mo-

mento da aposentadoria, além de 

uma alíquota fixa. 

     Ou seja, só com esse conceito 

já é possível visualizar que quanto  

 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.sp.senac/jaboticabal
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
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deles relataram sofrer ameaça de 

demissão por não cumprimento 

de metas, 66% consideram a me-

ta cobrada excessiva e mais de 

45% não conseguem atender as 

metas habitualmente”, disse a au-

ditora-fiscal Odete Reis, que par-

ticipou da operação da equipe do 

Projeto Intervenções em Bancos e 

Teleatendimento da Superinten-

dência Regional do Trabalho de 

Minas Gerais. 
 

 
 

     Segundo a auditora, o banco 

não levava em conta na sua po-

lítica de produtividade os riscos à 

saúde dos trabalhadores e não a- 
dotava medidas para seu controle, 

eliminação ou minimização. Com 

isso, os trabalhadores estavam 

expostos a situações que pode-

riam provocar o surgimento de 

doenças físicas e psicossociais. 

     Falhas 

     Uma das autuações aplicadas 

ao banco foi por falta de preen-

chimento da Comunicação de A-

cidente do Trabalho (CAT), docu-

mento obrigatório em caso de o-

corrência de doenças relaciona-

das ao trabalho. Segundo a audi-

tora Odete Reis, a fiscalização teve 

acesso somente aos afastamentos 

com emissão de  

Seminário discute saúde e trabalho dos professores 

 
 

Evento será realizado no dia 15 de outubro na Fundacentro em 

São Paulo/SP 

 

CAT – a empresa se negou a a-

presentar os dados completos de 

afastamentos. 

     Outra autuação foi por conta 

da jornada de trabalho estendida 

sem pagamento de horas extras. 

“Verificamos que o banco não re-

munera o trabalho excedente às 

seis horas laboradas como extra-

ordinárias para os ocupantes dos 

cargos de gerente de relaciona-

mento ou dos ocupantes dos car-

gos de assistente comercial e co-

ordenador de atendimento”, afir-

mou. Norminha 
Fonte: O Diário Carioca 

 

Fiscalização autua Santander em R$ 5,3 milhões por 
descumprir leis trabalhistas 

 

 

Semana da 
Diversidade 

Humana 
promove reflexão 

sobre cultura 
inclusiva no Senac 

Barretos 
         Para disseminar a cultura 

inclusiva e a diversidade, pro-

movendo momentos de reflexão e 

sensibilização, o Senac Barretos 

realiza até o dia 21 de setembro a 

Semana da Diversidade Humana, 

com participação gratuita. 

     Entre a programação estão pa-

lestras e workshops que aborda-

rão temas como deficiência audi-

tiva e intelectual, preconceito ra-

cial, homofobia, sexualidade e Ai-

ds, a fim de influenciar na cons-

trução de valores e atitudes favo-

ráveis pautadas na convivência 

com a diversidade. 

     Os especialistas da área, do-

centes e alunos do Senac farão a 

apresentação sobre o desejo de 

diminuir as desigualdades na co-

munidade, quebrando possíveis 

paradigmas e desenvolvendo a 

cultura inclusiva na sociedade. 

     “Serão dias de muita reflexão. 

Queremos sensibilizar e consci-

entizar o público sobre o respeito 

às diferenças em relação ao outro. 

Faz parte da nossa essência con-

tribuir com a construção de um 

cenário social mais justo e inclu-

sivo para todos”, ressalta Emer-

son Mello dos Santos, gerente do 

Senac Barretos. Norminha 

Por ACS/ Cristiane Reimberg 

     O “III Seminário Trabalho e 

Saúde dos Professores: Realida-

des do cotidiano docente” refleti-

rá sobre a dinâmica do processo 

de saúde-doença que se mani-

festa entre esses profissionais. O 

evento ocorre no dia 15 de ou-

tubro, das 9h às 17h30, no au-

ditório da Fundacentro em São 

Paulo/SP, localizado na Rua Ca-

pote Valente, 710. 

     Espera-se a participação de 

professores, pesquisadores, ou-

tros profissionais da educação, 

sindicalistas, agentes públicos, 

profissionais de SST e estudan-

tes. Para participar, basta se ins-

crever na página de eventos da 

Fundacentro. Consulte também a 

programação completa. 

     Durante a manhã, será realiza-

da a sessão “O trabalho do pro-

fessor (questões do cotidiano de 

 

trabalho dos professores)”. O 

professor do Departamento de 

Geografia da FFLCH/USP (Facul-

dade de Filosofia, Letras e Ciên-

cias Humanas da Universidade de 

São Paulo), Eduardo Girotto, fala-

rá sobre a Base Nacional Comum 

Curricular - BNCC e suas possí-

veis repercussões sobre o traba-

lho dos professores. 

     Também haverá duas pales-

tras que discutirão a violência na 

escola. O supervisor de ensino da 
 

 

     O Ministério do Trabalho 

aplicou 1.369 autos de infração 

com multa estimada no valor de 

R$ 5,3 milhões ao Banco San-

tander em Minas Gerais por des-

respeito à legislação trabalhista. A 

fiscalização inspecionou 51 agên-

cias em Belo Horizonte e duas na 

região metropolitana entre março 

e agosto. 

     Os fiscais concluíram que o 

banco cobrava metas abusivas, 

com a exposição de resultados 

por meio de rankings, murais nas 

agências, reuniões, mensagens, 

prorrogava com frequência a jor-

nada de trabalho de seis horas 

sem remuneração aos funcioná-

rios, o que configura assédio mo-

ral e causa adoecimento dos tra-

balhadores. 

    “Num total de 81 entrevistas re-

alizadas com trabalhadores,70% 

Diretoria Regional de Educação 

Campo Limpo, Wilson Teixeira, 

abordará os determinantes e as 

formas de manifestação dessa vi-

olência. Já a coordenadora local 

do projeto Justiça Restaurativa 

em escola da Diretoria Regional 

de Educação Campo Limpo, So-

nia Visotto, apresentará possibili-

dades de intervenção na expe-

riência de trabalho com a justiça 

restaurativa. 

     À tarde, ocorre a sessão “A 

saúde dos professores (questões 

de saúde relacionadas ao traba-

lho)”. A psiquiatra e professora a-

posentada da Faculdade de Medi-

cina da USP, Edith Seligmann 

Silva, apresenta a palestra “Saúde 

mental e trabalho: o caso dos 

profissionais do ensino”. 

     Já a professora do Departa-

mento de Fonoaudiologia da 

PUC/SP, Léslie Picolotto, retra-

tará o protocolo de Distúrbio de 

Voz Relacionado ao Trabalho - 

DVRT. Por fim, o coordenador do 

projeto trabalho e saúde dos pro-

fessores da Fundacentro, Jeffer-

son Peixoto, falará sobre o 

“(des)prestígio dos professores: 

mitos, certezas e perspectivas 

(um problema de saúde moral)?”. 

     O evento é uma ação multi-

disciplinar idealizada e organiza-

da pela área de Educação da Fun-

dacentro em parceira com pro-

fissionais das áreas de Comuni-

cação e Epidemiologia e Estatís-

tica. Norminha 

 
 

Banco recebeu 1.369 autos de infração por submeter funcionários 

a metas abusivas e jornada excessiva de trabalho 

 

Gazeta do ES 
     Nós mapeamos todos os aci-

dentes com mortes nas rodovias 

federais do Brasil. 

     No ES, a taxa de mortes supe-

ra a taxa nacional, conforme mos-

tra levantamento inédito feito pe-

los nossos repórteres a partir de 

dados da Polícia Rodoviária Fe-

deral. 

     A ferramenta permite que a 

pesquisa seja feita por estado, 

rodovia, além de informar a causa 

do acidente, quantos mortos, feri-

dos e como estava o tempo no dia 

do acidente. Para saber mais, 

consulte o nosso mapa interativo 

➡ https://goo.gl/PQxfYK 

 
Norminha 

Jornada extenuante e a 
indenização em 

decorrência de acidente 
 

 

     Danos morais e materiais 

     A Sexta Turma do Tribunal Su-

perior do Trabalho não admitiu re-

curso no qual a Ouro Verde Trans-

porte e Locação S.A., do Paraná, 

pedia o afastamento do reconhe-

cimento de imposição de jornada 

de trabalho extenuante e culpa 

concorrente pelo acidente de trân-

sito que vitimou um dos seus mo-

toristas. A empresa foi condenada 

ao pagamento indenização por da-

nos morais e materiais no valor de 

R$ 100 mil ao filho do traba-

lhador. Os julgadores entenderam 

que a imposição de jornada exte-

nuante contribuiu para o acidente. 
 

 
 

     Excesso de velocidade 

     O acidente ocorreu em junho 

de 2003, na BR-116, às 22h30, 

próximo a Teófilo Otoni (MG). Se-

gundo a perícia, o caminhão da 

transportadora colidiu com uma 

carreta que vinha em sentido con-

trário e caiu num precipício. O fi-

lho do empregado, representado 

pela mãe, entrou com reclamação 

trabalhista pedindo indenização 

por danos morais no valor de R$ 

70 mil e condenação ao paga-

mento de pensionamento mensal. 
 

 

http://radiosesmt1.agoranoar.com.br 
  

     A Primeira Vara do Trabalho de 

Curitiba não aceitou a tese de ne-

xo causal entre a jornada elaste-

cida e o acidente e negou o pedido 

da família. A sentença acolheu a 

alegação da empresa de que o ca-

minhoneiro trafegava acima de 

120 km/h no momento do aciden-

te, e nesse sentido seria indevida 

a indenização por ter havido culpa 

da vítima. 

     Manobra 

     Em recurso ao Tribunal Regio-

nado Trabalho da 9ª Região (PR), 

a família qualificou como fanta- 
siosa a ideia de excesso de velo- 

cidade, e sustentou que tudo “não 

passava de uma manobra da Ouro 

Verde para tentar atribuir ao tra-

balhador a culpa pelo acidente”. 

Segundo a defesa, o trabalhador 

foi vítima de uma jornada exte-

nuante exigida pela empresa. “Se 

houve excesso de velocidade, é 

obvio que é decorrente da pres-

são, do tratamento desumano e da 

jornada extenuante de 17 horas de 

trabalho somente no dia do aci-

dente a que o empregado era obri-

gado”, afirmou. 

     TRT - O Regional constatou 

que, de acordo com o tacógrafo do 

dia do acidente, o motorista ini-

ciou a jornada às 5h da manhã e, 

mesmo que não tivesse dirigido 

continuamente por todo o dia, não 

há como se desconsiderar que a 

jornada extenuante cumprida ha-

bitualmente acarreta efeitos lesi-

vos que se alongaram no tempo, 

implicando situação de estresse 

cumulativo. Para a fixação do va-

lor da indenização por dano moral 

e da pensão no valor total de R$ 

100 mil, a decisão levou em con-

sideração a culpa concorrente do 

motorista por negligência na con-

dução do veículo com excesso de 

velocidade. 

     TST - No recurso ao TST, a Ou-

ro Verde negou que o disco tacó-

grafo do dia do acidente compro-

vasse a jornada declarada, e afir-

mou ainda que a jornada não era 

realizada integralmente na forma 

alegada, e “era de oito horas diá-

rias, devendo ser realizada entre 

as 6h da manhã e as 22h”. 

     O relator, ministro Augusto Cé-

sar Leite de Carvalho, disse que, 

mesmo havendo culpa concorren-

te, o acidente integra o próprio 

conceito do risco da atividade de-

senvolvida pelo motorista de ca-

minhão, “risco esse maior quando 

submetido a jornadas excessivas”. 

O ministro também não constatou 

na decisão do TRT nenhuma in-

formação de que, pelo disco tacó-

grafo, o empregado não tenha tra-

balhado além das oito horas diá-

rias previstas em lei. “A pretensão 

recursal está frontalmente contrá-

ria às afirmações do Tribunal Re-

gional acerca das provas”, afir-

mou, lembrando que, para se che-

gar a conclusão contrária, seria 

necessário o reexame de fatos e 

provas do processo, procedimen-

to vedado pela Súmula 126 do 

TST. Norminha 

Ian Ganciar Varella Adv Previdenciário 

http://www.norminha.net.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/detalhe-do-evento/2018/10/iii-seminario-trabalho-e-saude-dos-professores
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/detalhe-do-evento/2018/10/iii-seminario-trabalho-e-saude-dos-professores
http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/link/noticias/folder_professores_20180913185102.pdf
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
https://goo.gl/PQxfYK
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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     Todos os procedimentos de 

uso, cuidados especiais por cada 

EPI, sua higienização, bem como 

a importância desses equipamen-

tos na proteção da saúde e da in-

tegridade física dos trabalhadores 

foram apresentados teoricamente 

e na prática. 
 

 
 

     O evento serviu como alerta e 

os cuidados que cada trabalhador 

deve aplicar quando está exposto 

aos riscos ambientais. 

Norminha 

 

Causando dor e sensibilidade, o problema alcança até pessoas 

com hábitos saudáveis 

    O Senac Presidente Prudente, 

interior de São Paulo, realizará, 

dia 29 de setembro, a 7ª Cami-

nhada Fotográfica: fotografia no-

turna! Nesta edição, a atividade 

tem como inspiração técnicas de 

astrofotografia e incríveis efeitos 

luminosos: Star Trail, Light Paint 

e Steel Wool. 

     Os participantes farão um pas-

seio noturno em grupo pela cida- 
de, guiados por docentes do Se-

nac e instruídos pelos fotógrafos 

Adriano Kirihara, especialista em 

Star Trail e astrofotografia, e Fer-

nando Martinez, perito nas técni-

cas Light Paint e Steel Wool, para 

desenvolverem as competências 

com suas perspectivas e seus o-

lhares. 

     Leandro Freitas da Costa, co-

ordenador da área de comunica- 
ção e artes do Senac Presidente 

Prudente, explica que a técnica 

Star Trail, traduzida para o portu-

guês significa trilha da estrela,per 

 

 

 

 

mite ao fotógrafo mostrar o movi-

mento desses astros por meio do 

céu noturno. 

     Já a Light Paint, que significa 

pintura de luz, é totalmente volta-

da à técnica de iluminação. Com 

essa técnica, as fotografias se 

transformam em verdadeiras o-

bras de arte com desenhos de luz. 

E, o outro aprendizado a ser com-

partilhado durante o passeio será  

o efeito Steel Wool, conhecido 

como ‘palha de aço’. “Essas são 

capturas envolvendo astrofoto-

grafia e luz mais belas e incríveis 

já produzidas manualmente. Além 

de ser uma atividade divertidíssi-

ma, os resultados são sempre 

surpreendentes”, destaca Lean-

dro. 

     Os interessados em participar 

da 7ª Caminhada Fotográfica: fo-

tografia noturna!, podem fazer 

inscrição até 24 de setembro, no 

Portal Senac: 

www.sp.senac.br/presidenteprudente  

Será que você tem retração gengival? Saiba como tratar Uso adequado de EPI foi 
tema de treinamento na 

Granja Uemura de Bastos 
 

 
 

Senac Presidente Prudente (SP) realiza passeio, no dia 29 de 

setembro, com especialistas em Star Trail, Light Paint e Steel Wool 

Caminhada Fotográfica ensina técnicas diferenciadas para captar cenas noturnas da cidade 
 

Serviço: 

7ª Caminhada Fotográfica: foto-

grafia noturna! 

Data: sábado, 29 de setembro de 

2018 

Horário: das 16h30 às 22h30 

Saída: Senac Presidente Prudente 

Investimento: R$ 60 

 

Fotografia com Celular ou Câmera 

Compacta 

Data: de 22 de setembro a 24 de 

novembro de 2018 

Aulas: aos sábados, das 13 às 17 

horas 

 

Senac Presidente Prudente 

Endereço: Avenida Manoel Gou-

lart, 2.881 – Centro Educacional – 

Presidente Prudente/SP 

Informações e inscrições: 

www.sp.senac.br/presidenteprude

nte  
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         A retração gengival a-

contece sem muito alerda à saúde 

e como é silencioso, poucas pes-

soas tomam conhecimento e co-

meçam o tratamento. Dados re-

centes da OMS indicam que qua-

se 90% da população mundial 

sofre com inflamação na gengiva 

e como a muitos demoram para 

iniciar um tratamento, o processo 

evolui até a retração. 

     Queixa comum até mesmo en-

tre pessoas com bons hábitos de 

higiene bucal, a recessão ou re-

tração gengival é o nome dado ao 

deslocamento da margem da gen-

giva, que acaba expondo a raiz do 

dente. Como consequência dessa 

exposição, há um grande incômo-  

 

do, dor e sensibilidade ao ingerir 

bebidas geladas ou ter contato 

com jatos de ar. 
 

 
 

     É importante considerar que e-

xistem dois tipos de gengiva na 

nossa boca. A gengiva inserida é 

aquele tecido rosa, mais espesso, 

responsável por cobrir a raiz dos 

dentes, estando firmemente aderi-

da ao tecido ósseo. Já a mucosa, 

ou gengiva não inserida, é forma-

da  por um  tecido  fino,  macio e 

móvel. É ela que forma a parte in- 

terna dos lábios e das bochechas. 

     O tecido gengival, portanto, 

está relacionado à gengiva inse-

rida, que funciona como uma es-

pécie de proteção à raiz do dente. 

O mau posicionamento dentário é 

uma das principais causas da re-

cessão. Ao crescerem na posição 

errada, esses dentes desalinha-

dos podem forçar a gengiva até 

deslocá-la. A hereditariedade é 

outro fator que pode causar o pro-

blema. Algumas pessoas podem 

simplesmente ter nascido com o 

tecido gengival mais frágil, fino 

ou até insuficiente. 

     Pessoas com hábitos regula-

res de higiene bucal também de-

vem ficar atentas. A escovação 

com força excessiva ou movimen-

tos inadequados, além de traumas 

nos tecidos gengivais e a doença 

periodontal são outras causas fre-

quentes. 

     Ao notar os sintomas comuns 

à retração, é recomendável con-

sultar um dentista para investigar. 

Quando ignorada, ela pode au-

mentar de tamanho, até causar a 

perda óssea ao redor do dente a-

fetado. Por isso, não perca tempo! 

     Tratamento 

     Os métodos de tratamento va-

riam de acordo com o tipo e a gra-

vidade da retração. Quando cau- 

 

sada pela escovação excessiva ou 

com força excessiva, o dentista 

ensinará a forma adequada de 

promover a higienização bucal. 

     Indicada em alguns casos, a 

cirurgia de enxerto de tecidos 

moles (chamada de enxerto gen-

gival) ajuda a estimular o desen-

volvimento da gengiva inserida. 

Esse procedimento evita a pro-

gressão da retração gengival e 

auxilia na regeneração e restabe-

lecimento da cobertura da raiz. 

     Quando causada pela doença 

periodontal, o primeiro passo pa-

ra tratar a retração é realizar uma 

limpeza especial, chamada de 

raspagem e alisamento radicular. 

Em geral, esse tratamento, asso-

ciado a uma excelente higiene bu-

cal, pode estabilizar o problema 

periodontal e prevenir futuras 

perdas gengivais. Norminha 

Terra Vida 
 

 

 

 

 
 

     Uma parceria entre as em-

presas MED CEST, MD EPI e 

Granja Uemura, empregados de 

várias empresas de Bastos (SP) 

foram treinados a usarem adequa-

damente os Equipamentos de Pro-

teção Individuais. 

     O treinamento foi desenvolvido 

pelo Técnico de Segurança do 

Trabalho e Bombeiro Civil Gildo 

de Souza Martins. 
 

 

Gildo de Souza Martins 

Técnico/Bombeiro Civil 

nez. 

     Depois de ter participado da 

atividade, cada integrante poderá 

enviar uma foto para expor numa 

coletânea que será promovida na 

unidade. 

     Fotografia no Senac 

Presidente Prudente 

     Para quem tem interesse na 

área de fotografia, o Senac Presi-

dente Prudente oferece dois cur-

sos rápidos: Fotografia com Celu-

lar ou Câmera Compacta; 

     Com 28 horas de carga horá-

ria, o curso Fotografia com Celu-

lar ou Câmera Compacta prepara 

o aluno para produzir imagens 

com smartphones, tablets ou câ-

meras de pequeno porte de cenas 

do cotidiano, por meio de técnicas 

e estimulando a criatividade. 

     Para obter mais informações e 

fazer inscrição sobre essas forma-

ções, basta acessar o portal 

www.sp.senac.br/presidenteprud

ente. 

     

ou diretamente na instituição, na 

Avenida Manoel Goulart, 2.881 – 

Centro Educacional. A atividade 

será limitada a um grupo de 40 

pessoas e terá o valor de R$ 60. 

     A saída para caminhada será 

no Senac Presidente Prudente, às 

16h30, em um ônibus fretado. O 

local, onde as fotos serão realiza-

das, é público e aberto, longe de 

casas, fios, carros e demais itens 

que possam causar acidentes. A 

previsão de duração da caminha- 

da é de seis horas. 

     Antes disso, os participantes 

terão um primeiro encontro no 

Senac Presidente Prudente, dia 

26 de setembro, das 18h30 às 

22h30, para briefing com orien-

tações sobre o exercício e um 

workshop sobre Star Trail e as-

trofotografia com Adriano Kiriha-

ra, e receberão orientações bási-

cas de fotografia e sobre as téc-

nicas Light Paint e Steel Wool 

com o fotógrafo Fernando Marti- 
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