
 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAP com 

vigência em 

2019 já está 

disponível para 

consulta 

 

     A portaria MF nº 409/ 

2018, que dispõe sobre o Fator 

Acidentário de Prevenção (FAP 

2018, com vigência em 2019), 

juntamente com as respectivas 

ordens de frequência, gravidade e 

custo, foi publicada na última 

sexta-feira (21/09) no Diário Ofi-

cial da União. 

     O FAP está disponível nos si-

tes www.previdencia.gov.br e no 

www.receita.fazenda.gov.br. 

     O acesso é feito por meio da 

mesma senha que é utilizada pe-

las empresas para outros serviços 

de contribuições previdenciárias. 

     Para mais informações, clique 

aqui. Norminha 
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Pesquisa avalia fatores que influenciam a tomada de decisão 

para a melhoria da segurança e saúde do trabalhador 

rio em plataforma eletrônica (Go-

ogle Formulários). 

     O questionário contém per-

guntas sobre os fatores que influ-

enciam a tomada de decisão das 

empresas para a melhoria da se-

gurança e saúde no trabalho. 
 

 
 

     Durante a reunião, Spinelli 

pontuou as pautas diversificadas 

no mundo do trabalho, a capi-

laridade das instituições e a con-

cepção da pesquisa enquanto es-

tratégia para aumentar essa capi-

laridade. “Precisamos aliar as ne-

cessidades do sindicato com o 

desenvolvimento de ações con-

juntas aproveitando a expertise da 

Fundacentro”, reforçou o Presi-

dente. 

 

CEPIST 2 

Curso de 

Especialização a 

Distância em 

epidemiologia 

em saúde do 

Trabalhador 

     Voltado para profissionais 

do SUS em geral, preferencial-

mente que atuem em Vigilância 

em Saúde (Vigilância Epidemioló-

gica, Vigilância em Saúde do Tra-

balhador, Vigilância Ambiental e 

vigilância sanitária), incluindo 

servidores e colaboradores; o ob-

jetivo do curso é para contribuir 

com a preparação dos profissio-

nais do SUS para o seu forta-

lecimento, especificamente nas a-

ções de proteção da saúde dos 

trabalhadores, prevenção dos a-

gravos e doenças relacionadas ao 

trabalho. Habilitar para a elabora-

ção de análise da situação de saú-

de do trabalhador, vigilância/mo-

nitoramento de fatores de risco e 

problemas de saúde relacionados 

ao trabalho em territórios defini-

dos. 

     As inscrições vão até dia 31 de 

setembro de 2018. 

      Inscrições e mais informações 

nos sites: 

     www.isc.ufba.br  

     www.ccvisat.ufba.br 

     Certificação: Especialista em 

Epidemiologia em Saúde do 

Trabalhador. 

     Período de realização: 

     01/10/2018 à 1/10/2019 
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Cursos: aproveite os prazos com 
descontos para fazer sua inscrição 

Por ACS / Alexandra Rinaldi 

     Os dirigentes do Sindicato 

dos Técnicos de Segurança do 

Trabalho no Estado de São Paulo 

(SINTESP), Sebastião Ferreira da 

Silva e Adonai Ribeiro estiveram 

na Fundacentro para formalizarem 

o apoio à pesquisa conduzida pe-

la instituição para o aprimora-

mento de políticas públicas em S 

ST. 

     Recebidos pelo Presidente em 

Exercício, Robson Spinelli Go-

mes, Rogério Galvão da Silva (co-

ordenador da pesquisa e pesqui-

sador da Coordenação de Segu-

rança no Processo de Trabalho-

CPT) e José Damásio de Aquino, 

chefe da CPT, o principal objetivo 

da reunião foi o de revisar as eta-

pas da pesquisa e ratificar o co-

municado conjunto a ser enviado 

aos Técnicos de Segurança do 

Estado de São Paulo convidando-

os a responderem um questioná- 

 

 

 

 

 

Domingo tem 
Segurança do 
Trabalho na TV 

 
 

Adriano e Nivaldo 
 

     O entrevistado deste domingo 

dia 30/09 do programa Seguran-

ça do Trabalho na TV, será o Téc-

nico de Segurança do Trabalho 

Adriano Gonçalves, vai falar so-

bre a prevenção dos acidentes do 

trabalho e do adoecimento ocu-

pacional para os trabalhadores do 

setor de transportes rodoviarios e 

urbanos, o programa vai ao ar aos 

domingos a partir das 13h no ca-

nal aberto 39.1 da tv câmara de 

João Pessoa na Paraíba em ou-

tros estados você acompanha a-

través do canal do youtube 

TVCÂMARAJP, apresentação de 

Nivaldo Barbosa. Norminha 

     Um profissional motivado 

pode ser 31% mais produtivo, 

três vezes mais criativo e realizar 

até 37% mais vendas. É o que 

mostra uma pesquisa realizada 

pela Universidade da Califórnia. 

Por outro lado, a insatisfação de 

um integrante faz com que ele não 

produza como poderia, além de 

contaminar os colegas com o bai-

xo astral. Uma das queixas mais 

comuns no meio corporativo é a 

de falta de  comunicação entre os 

App que aumenta a felicidade no 

ambiente de trabalho 

 

 
 
 

 
 

líderes e seus times, que repre-

senta 27% das reclamações, se-

gundo o app Felizz: 

     www.felizz.com.br oferece aos 

líderes ferramentas on-line para 

medir e melhorar o sentimento 

dos colaboradores. N 

APRENDIZAGEM 

Empresas podem cumprir a 
cota de forma alternativa 

 

 
 

 

     A legislação brasileira pre-

vê uma forma alternativa de cum-

primento de cota de aprendizagem 

para as empresas que têm dificul-

dades práticas para alocar apren-

dizes em suas instalações, seja 

por causa da característica das a-

tividades desenvolvidas ou pelas 

limitações do local de trabalho. 

Isso acontece, por exemplo, nas 

empresas dos setores da constru-

ção pesada, segurança privada, 

asseio e conservação.  

     O Decreto 8.740/2016 permite 

que a formação prática dos apren-

dizes contratados por essas em-

presas seja realizada em entida-

des concedentes – órgãos públi-

cos, organizações da sociedade 

civil e unidades do Sistema Naci-

onal de Atendimento Socioeduca-

tivo (Sinase). Para isso, as empre-

sas precisam requerer nas unida-

des do Ministério do Trabalho a 

assinatura  de um  termo de  com- 
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     O ministro do Trabalho, 

Caio Vieira de Mello, representará 

o Brasil na 19ª Reunião Regional 

Americana da Organização Inter-

nacional do Trabalho (OIT), reali-

zada de 2 a 5 de outubro, na Cida-

de do Panamá (Panamá). O tema 

central do encontro, realizado a ca 

Representantes do SINTESP apoiam pesquisa 

dirigida aos Técnicos de Segurança do Trabalho 

     A pesquisa teve início no co-

meço de 2018 com a intenção de 

atingir diferentes públicos como 

forma de levantar a percepção de 

vários atores sociais e aprofundar 

as discussões no segmento da 

SST. 

     Nos meses de março a maio, 

foram convidados por mala direta 

mais de 12 mil dirigentes sindi-

cais, tanto trabalhadores como 

patronais, para responderem o 

questionário. 
 

 
 

     Na fase atual, a pesquisa está 

sendo dirigida aos Técnicos de 

Segurança do Trabalho do estado 

de São Paulo, podendo ser am-

pliada para outros estados da Fe-

deração. A coleta dos dados será 

realizada durante o mês de outu-

bro de 2018, e os dados serão 

analisados e publicados de forma 

agregada preservando o anoni-

mato. Norminha 

 

São Paulo (Capital) 

“eSocial e os requisitos para 

SST” nos dias 15 e 16 de 

outubro. Clique aqui. 
 

Presidente Prudente (SP) 

“eSocial e os requisitos para 

SST” nos dias 22 e 23 de 

outubro. Clique aqui. 
 

Araçatuba (SP) 

“Higiene Ocupacional – 

Prático” nos dias 17, 18 e 19 

de outubro. Clique aqui. 

 

 

Prêmio SINTESP de SST 
 
     Iniciando as comemorações 

de seus 30 anos de existência, éti-

ca e compromisso com a catego-

ria, o Sindicatos dos Técnicos de 

segurança do Trabalho no estado 

de São Paulo (SINTESP), irá rea-

lizar no dia 04 de outubro de 

2018, a partir das 9h30 o “Prêmio 

SINTESP de segurança e Saúde 

no Trabalho”. O evento será reali-

zado paralelamente à FISP no SP 

EXPO, Rua 300 - Estande 379 - 

TECHSHOW2 - Km 1,4 da Rodo-

via dos Imigrantes. 

 

Araçatuba (SP) 

“eSocial e os requisitos para 

SST” nos dias 22 e 23 de 

outubro. Clique aqui. 
 

Vitória (ES) 

“NR-12 - Para trabalhar com 

todas as etapas” de 07 a 09 de 

novembro. Clique aqui. 

 

Informações e inscrições: 

18 99765-2705 (Celular/Whats) 

contato@norminha.net.br 

 

     Durante um café da manhã, os 

participantes irão conhecer as 78 

Empresas que mais se destacaram 

na segurança e saúde do trabalho, 

bem como os 7 Técnicos de Se-

gurança do Trabalho do Ano. N 
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Revista Digital Semanal 

da quatro anos, será o Futuro do 

Trabalho. Este ano, o Brasil presi-

de o grupo dos países da América 

Latina e Caribe (Grulac) na OIT. 

     O ministro destacará a criação 

do Comitê de Estudos Avançados 

sobre o Futuro do Trabalho no 

Brasil. Norminha 

Ministério discute futuro do trabalho 
em reunião da OIT no Panamá 

 
 

Diante de dificuldades para alocar 

aprendizes em suas instalações, 

empresas podem recorrer a entidades 

concedentes, via Ministério do Trabalho, 

para a formação prática dos jovens 

contratados   
 

promisso para cumprir a cota en-

volvendo essas entidades. 

     A Lei da Aprendizagem Profis-

sional determina que todas as em-

presas de médio e grande portes 

mantenham em seus quadros jo-

vens de 14 a 24 anos, na modali-

dade de Aprendiz, com cotas que 

variam de 5% a 15% por estabe-

lecimento. O Brasil já contabiliza 

3.460.904 aprendizes contratados 

desde 2005, quando a lei foi regu-

lamentada pelo Decreto 5598. N 
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Na Bahia, pesquisadoras debatem trabalho doméstico e 

adoecimento psicológico na categoria bancária 

Por ACS / Alexandra Rinaldi 

     Na Fundacentro da Bahia, 

pesquisadoras promoveram cur-

so e palestra sobre diferentes te-

mas, mas com um único objetivo: 

promover a segurança e a saúde 

física e mental dos trabalhadores 

nos segmentos doméstico e ban-

cário. 
 

 
 

     Nos dias 12 e 13 de setembro, 

as pesquisadoras, Soraya Win-

gester Vasconcelos e Ana Soraya 

Vilasboas Bomfim realizaram o 

curso: “Trabalho doméstico, ris-

cos e repercussões sobre a saú-

de”. O curso contou com a par-

ceria do SETRE, Sindoméstico e o 

Movimento de Cultura Popular do 

Subúrbio (MCPS). 
 

 
 

     O objetivo do curso foi com-

partilhar conhecimentos sobre  
 

 

 

 

Erika Alves dos Santos 

     Atualizar o acervo é um dos 

desafios da coordenadora, que 

explica que, o normal entre as bi-

bliotecas é que se façam novas a-

quisições anualmente. Mas, além 

da atualização do acervo, Erika 

destaca outros pontos importan-

tes que integram a rotina de tra-

balho em bibliotecas, como a de-

finição de politicas de trabalho, 

além dos regulamentos de uso 

dos serviços prestados ao público 

interno e externo. 

     Desde o início de 2018, a co-

ordenadora vem construindo, a-

lém de uma política de regula-

mentação interna e externa, proje-

to que envolve a reestruturação da 

biblioteca. Um primeiro passo se-

rá  o estabelecimento  de uma  co- 

Biblioteca do futuro deve ir ao encontro do usuário, diz responsável pela área 

Thesaurus, sistema de gerenciamento de dados foi substituído pelo Aleph, considerado mais ágil e moderno 

 
municação direta com o sistema 

da biblioteca em tempo real, tanto 

no CTN quanto nas Unidades 

Descentralizadas. “Pretendemos 

com essa primeira medida, maxi-

mizar o atendimento na bibliote-

ca”, diz Erika. 

     Outras ações também impor-

tantes que estão no projeto de re-

estruturação envolvem a amplia-

ção do serviço de empréstimo 

domiciliar para o público externo. 

“O fato de o horário de funcio-

namento da biblioteca coincidir 

com o horário comercial desfavo-

rece a visita de pessoas que pos-

suem vínculos empregatícios, e 

isto potencializa a necessidade de 

flexibilizar as possibilidades de 

acesso à biblioteca”, reforça a 

chefe do SDB. 

     O Thesaurus, antigo sistema 

de gerenciamento de dados utili-

zado pelo SDB foi substituído por 

outro sistema mais ágil e moder-

no, o Aleph, sistema de gerencia-

mento israelense. Norminha 

 
 

Tecnologia permite detectar 
queimadas em tempo real 

Programa desenvolvido pelo Inpe apoio as ações de combate 

aos incêndios florestais em todo o País 
 

 
 

Imagem transmitida por satélite em 15/08/18. Cada cruz vermelha 

indicada no mapa é um indício de foco de incêndio 

Foto: Reprodução/Inpe 

 

alizações constantes. No último 

mês, por exemplo, ele teve um a-

perfeiçoamento que o tornou 

compatível com bases de dados 

internacionais, como a da Nasa.   

     Quadro atual   

     Na última atualização divulga-

da pelo programa em 14 de a-

gosto, o Brasil tinha 1.434 focos 

de incêndio. Durante o ano de 

2018, o País registrou, até essa 

data, o maior número de incên-

dios em toda a América do Sul: 

36.486. Segundo Setzer, esse da-

do deve ser analisado dentro de 

alguns contextos: “Tem a questão 

da extensão territorial. O Brasil é 

um País de dimensões continen-

tais. Outra questão é o período se-

co que começou em junho e, em 

agosto e setembro, deve aumentar 

ainda mais.” 
 

 
 

     Entre os estados, Mato Grosso 

teve cerca de seis mil focos de 

queimadas em todo o ano e é o 

primeiro da lista dessa categoria. 

Em relação aos biomas, a Ama-

zônia é a mais afetada com 14.820 

focos neste ano. Na avaliação do 

pesquisador, os desmatamentos e 

a requeima para evitar o retorno 

da vegetação natural são respon-

sáveis por esse resultado.   

Norminha 
Fontes: Governo do Brasil, com informações 

do Programa Queimadas e do Inpe   

Por ACS / Alexandra Rinaldi 

     A responsável pela biblio-

teca da Fundacentro, Erika Alves 

dos Santos, em entrevista à As-

sessoria de Comunicação Social 

da instituição defende a biblioteca 

do futuro como um ambiente em 

que a informação deve ir ao en-

contro do usuário e não o usuário 

ao encontro da informação. 

     Isto porque a biblioteca da 

Fundacentro, responsável por um 

grande acervo de obras na área de 

segurança e saúde do trabalha-

dor, começa a trilhar novos pro-

jetos para o quadriênio 2018-

2021, de modo a acompanhar as 

novas tecnologias e tendências da 

Ciência da Informação, além de a-

tender o leitor de forma rápida, 

prática e funcional. 

      Criada em 1969 e registrada 

no Conselho  Regional de  Biblio- 

teconomia (CRB) - 8ª região em 

junho de 1971, na categoria de bi-

blioteca especializada, a bibliote-

ca Eduardo Gabriel Saad (nome 

dado em homenagem ao superin-

tendente da instituição no período 

de 1976 a novembro de 1981), já 

procedeu mais de 150 mil atendi-

mentos presenciais e remotos e 

registra uma média anual de 30 

mil acessos em sua página na In-

ternet, com mais de 150 mil 

downloads de publicações da 

Fundacentro. 

     Vinculado à Diretoria Técnica, 

o Serviço de Documentação e Bi-

blioteca (SDB), coordena, além da 

biblioteca do Centro Técnico Na-

cional, as 13 bibliotecas físicas 

nas Unidades Descentralizadas, 

nas quais ocorre a prestação de 

serviços semelhantes à da biblio-

teca central, no CTN. 

 

 

 

 
 

Melhoria das condições de trabalho foi pauta dos eventos 

riscos, informar sobre as doenças 

relacionadas ao trabalho domés-

tico, além de debater temas como 

o cenário atual do trabalho do-

méstico, da importância do con-

trole social para as políticas pú-

blicas e ações de SST voltadas 

para essa categoria profissional. 

      A atividade foi realizada com 

duas oficinas de trabalho, no pe-

ríodo da manhã, no Parque São 

Bartolomeu, remanescente de 

mata atlântica, área urbana e de 

grande importância ambiental, 

histórica e religiosa. O Parque 

São Bartolomeu, envolve uma á-

rea de preservação ambiental da 

Bacia do Rio do Cobre, incluindo 

uma represa e cascatas. Fica lo-

calizado no subúrbio ferroviário 

de Salvador/BA. A atividade con-

tou com a participação de traba-

lhadores e trabalhadoras dos ter-

ritórios do Rio Sena, Alto do Ca-  

 
 

brito, São João do Cabrito, Pla-

taforma, Ilha Amarela, Valéria e 

Pirajá. 

     De  acordo com  as  pesquisa- 
 

doras, a idéia é seguir uma mês-

ma linha de trabalho metodoló-

gica construtivista, onde o sujei-

to, o trabalhador é o agente trans-

formador da sua própria realida-

de. 

     As técnicas de trabalho foram 

baseadas em uma discussão teó-

rica e prática, onde as pesquisa-

doras realizaram de forma coleti-

va, trabalhos com colagens e de-

poimentos, para que pudessem 

identificar uma situação real. 

     No dia 15 de setembro foi a vez 

da médica do Trabalho e pesqui-

sadora da Fundacentro da Bahia, 

Cristiane Maria Galvão Barbosa 

que participou do seminário “As-

sédio e Adoecimento Psicológico 

na Categoria Bancária”, evento 

coordenado pelo Sindicato dos 

Bancários da Bahia e que faz parte 

do mês de prevenção ao suicídio 

- o Setembro Amarelo. 
 

 
 

     No tema abordado por Cristia-

ne, “Assédio Moral no Trabalho”, 

foi destacada a configuração do 

risco, bem como as medidas de 

intervenção necessárias para o 

combate imediato e contínuo a 

qualquer prática de assédio moral 

no ambiente de trabalho, com o 

objetivo de coibir a degradação 

do ambiente laboral e conse-

quentemente evitar danos á saúde 

física e mental dos trabalhadores 

bancários. 
 

 
 

     Além da médica da Funda-

centro, participaram do evento na 

qualidade de palestrantes, Ana 

Emília Albuquerque, Procuradora 

do Ministério Público do Traba-

lho da Bahia e Suerda Fortaleza 

de Souza, Médica do Trabalho do 

CESAT, que discutiram sobre o 

assédio moral e suas consequên-

cias para a saúde do trabalhador. 

     O evento contou com grande 

participação do público formado 

por bancários ativos, aposenta-

dos, afastados do trabalho, sindi-

calistas de outras categorias e por 

profissionais da área como psi-

cólogos, psiquiatras e assistentes 

sociais que contribuíram com 

questionamentos e relatos sobre 

o tema. 

Norminha 

     Com poucas chuvas e vegeta-

ção mais seca, os meses de agos-

to e de setembro são considera-

dos os mais críticos em relação às 

queimadas. Diante dessas condi-

ções, os incêndios florestais ten-

dem a aumentar, o que deixa as 

autoridades em alerta e atentas a 

uma ferramenta que monitora os 

focos em qualquer parte do Brasil 

em tempo real: o Programa Quei-

madas.   

     Criado em 1988 pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais 

(Inpe), o programa utiliza infor-

mações de dez satélites para atua-

lizar a situação do País a cada três 

horas, diariamente. No total, são 

processadas cerca de 250 ima-

gens por dia. Todos os dados po-

dem ser conferidos pelo site do 

programa. “Os bombeiros, por e-

xemplo, trabalham com essas in-

formações. São mais de três mil 

usuários cadastrados usando 

continuamente nosso programa. É 

o único que consegue dar um 

quadro geral do País”, afirma Al-

berto Setzer, coordenador do pro-

grama. 
 

   
 

     Setzer ainda explica que os sa-

télites conseguem captar qualquer 

queimada em vegetações com, no 

mínimo, 30 metros quadrados. 

Para garantir a precisão das infor- 
mações, o sistema passa por atu-  

http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
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As atividades práticas foram recheadas de dicas que facilitam as 

avaliações na elaboração dos laudos 

 
 

      Todas as avaliações de vibra-

ção foram feitas na prática, com 

acompanhamento e informações 

e dicas práticas para que as con-

clusões sejam perfeitas e fáceis 

de serem aplicadas. Outra avalia-

ção foi feita com rompedor de 

concreto. 

 
 

     No laboratório da UNOESTE, 

todos participantes tiveram opor-

tunidades de aplicar na prática, as 

avaliações dos agentes químicos. 

Curso de Higiene Ocupacional capacita com sucesso 

profissionais em Presidente Prudente (SP) 

Próximo curso será em Araçatuba (SP) nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2018 - Informações -  
 

 
 

Curso integrado com atuação em Perícias Trabalhistas e Civis reuniu profissionais da SST de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do 

Sul – Atividades práticas são o diferencial do evento 

 

 

 

Alcoeste 
promove 

projeto de 
reflorestamento 

de mais de 
100 mil 
árvores 

 

 
 

     A Alcoeste Bioenergia, 

agroindústria localizada em Fer-

nandópolis/SP, promove desde 

2006 o Projeto Vida Ribeirão San-

ta Rita, que tem como objetivo 

preservar a mata ciliar deste im-

portante rio para a região. No últi-

mo dia 21, data em que foi come-

morado o Dia da Árvore, a unida-

de realizou a 11ª edição do projeto 

e contou com a participação de 

150 crianças, de seis escolas do 

município. Na ação, foram planta-

das duas mil mudas de árvores 

nativas. 
 

 
 

     "Hoje serão plantadas em tor-

no de duas mil mudas. Depois, 

vamos plantar outras oito mil, to-

talizando 10 mil mudas. O plantio 

é apenas a primeira etapa, depois 

existem uma série de tratos cul-

turais que serão realizados, no 

mínimo, por três anos", destaca a 

engenheira ambiental do grupo, 

Francielli Magalhães. 

     O diretor-presidente da Alco-

este, Luís Antonio Arakaki, desta-

cou a importância da ação. "Nós 

podemos perceber a grande im-

portância que é essa preservação 

que estamos fazendo no Ribeirão 

Santa Rita, que é o único rio que 

nasce no município de Fernan-

dópolis". 

     Desde seu início, em 2006 até 

esta edição, o Vida Ribeirão Santa 

Rita reflorestou 110 mil árvores.  

     Para saber como foi o evento, 

assista à reportagem da TV UDOP 

clicando aqui. 

Norminha 
 

Rafaela Giomo 

Fonte: Agência UDOP de Notícias 

 

 

Introdução ao 
Coaching é 

novidade no 
portfólio do 

Senac 
Bebedouro 

 

 
 

Curso inicia em 6 de outubro e 

está com inscrições abertas; 

aulas serão realizadas aos 

sábados 
 

                

     O Senac Bebedouro (SP) in-

crementa o portfólio de cursos 

com frequência, a fim de acompa-

nhar as necessidades e a evolução 

do mundo corporativo. Em outu-

bro, a novidade fica por conta da 

capacitação Introdução ao Coa-

ching: ferramentas para o autode-

senvolvimento, que está com ins-

crições abertas para a primeira 

turma.  
 

 
 

     A formação oferece ao partici-

pante habilidades para o autoco-

nhecimento e aprendizado para a 

conquista de seus objetivos. Nes-

se sentido, as aulas objetivam re-

fletir a importância da autogestão 

da carreira e das questões pesso-

ais, além de apresentar um pano-

rama geral do que é coaching e 

como ele funciona na prática.  

     Segundo pesquisa da Interna-

tional Coach Federation (ICF), o 

mercado de coaching movimenta 

US$ 2,3 bilhões, com 53 mil pro-

fissionais em todo o mundo. Só 

em 2016, a contratação de coa-

ches no Brasil cresceu 30%. O 

coaching é um processo com du-

ração definida, que propõe a mu-

dança de comportamentos e es-

tratégias para a realização de ob-

jetivos, com melhoria de perfor-

mance em áreas específicas. 
 

 
 

     Interessados em melhoria con-

tínua e autodesenvolvimento já 

podem garantir a vaga no curso do 

Senac. Com início em 6 de outu-

bro, a formação será realizada aos 

sábados de manhã. Mais informa-

ções e inscrições no Portal Senac 

(www.sp.senac.br/bebedouro) ou 

pessoalmente na unidade. 

Norminha 

 
 

     O Curso prático de Higie-

ne Ocupacional com ênfase em 

perícias, desenvolvido em parce-

ria com Norminha, Unoeste e Na-

varro Brasil, acaba de formar mais 

uma turma de profissionais em 

Presidente Prudente (SP). 

     Todos participantes realizaram 

a prática instrumental dos apare-

lhos para as avaliações quantitati-

vas, tais como: metodologias de 

avaliação, posição dos aparelhos 

que serão colocados no trabalha-

dor; como baixar os resultados 

dos aparelhos, como enviar as a-

mostras químicas para os labora-

tórios, como  fazer uma  evidência 

 
 

de campo; como analisar os re-

sultados dessas avaliações quan-

titativas (foram feitas também as 

análises qualitativas), entre outras 

atividades. 

     Foi também realizada a parte 

prática de elaboração e interpre-

tação desses resultados, vislum-

brando principalmente a Insalu-

bridade e a Periculosidade (enun-

ciados legais do Ministério do 

Trabalho e Emprego), Agentes 

Nocivos - LTCAT (enunciados le-

gais do Ministério da Previdência 

e Assistência Social). 

     Toda a apresentação foi feita 

com ênfase em perícia. 

 
 

As atividades práticas foram 

aplicadas em grupo, permitindo 

melhor envolvimento 
 

 
 

As instruções formam aplicadas 

em todas as atividades práticas, 

permitindo questionamentos 
 

 
 

Laboratório foi utilizado para 

atividade prática 
 

     A equipe de profissionais que 

participaram do curso em Presi-

dente Prudente (SP) teve um dife-

rencial, pois cada um trouxe sua 

experiência permitindo a troca de 

informações e ações. A equipe era 

formada por Técnicos e Enge-

nheiros de Segurança do Traba-

lho que já atuam nas avaliações 

ambientais, entre eles alguns pe-

ritos e assistentes técnicos, advo-

gados. 

     Durante o curso todos os par-

ticipantes receberam rico material 

digitalizado que permitirá atuação 

profissional, facilitando o desen-

volvimento de suas atividades, 

sendo que terão assessoria por 

intermédio de um grupo social. 

 

Navarro e José Santos 

     “Em primeiro lugar quero a-

gradecer ao pessoal da Norminha 

pela disponibilidade em nos pro-

porcionar essa turma de aprendi-

zagem no Curso de Higiene Ocu-

pacional, onde podemos trocar 

muitas experiências e principal-

mente aprender ainda mais com 

os Instrutores José Navarro e o 

Cory, que com suas experiências 

e humildades tivemos o privilégio 

de aumentar nossa capacidade de 

tomadores de opiniões e funda-

mentar nossas conclusões acerca 

das documentações pertinentes à 

Segurança do Trabalho.  

     Eu, José Santos, como repre-

sentante da Suportes Consultoria 

e Treinamentos, fico a disposição 

para auxiliar no que for preciso 

para o crescimento de nossa 

classe e consequentemente pro-

porcionar aos trabalhadores um 

ambiente mais seguro e com isso 

fortalecer todas as organizações 

para que tenham solidez em suas 

operações.  

     Um grande abraço Maioli. 

     Ainda nos veremos mais vezes 

se Deus quiser. 

     Suportes Consultoria e Trei-

namentos - Andirá (PR)”. 

     A opinião do José dos Santos 

resume a todos os comentários 

que recebemos dos demais parti-

cipantes, pois o curso realmente 

atingiu seu objetivo que é capa-

citar, na prática. Norminha 

 

 

 

 

Equipe do SESMT da Unoeste com representantes de Norminha e 

Navarro Brasil – Parceria que capacita profissionais! N 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kjwnRelmS6o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kjwnRelmS6o&feature=youtu.be
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Por Fundacentro/PE 

     Acompanhe as ações reali-

zadas pela Fundacentro em Per-

nambuco no mês de setembro, 

com a participação de entidades 

parceiras, na promoção da segu-

rança e saúde do trabalhador. 

Tecnologias de Instrumentação 

de Higiene Ocupacional: Ruído e 

Vibração 

     Dia 4 - Com apoio da Funda-

centro e palestra do Higienista O-

cupacional André Rosa, este wor-

kshop foi promovido pela Evoluta 

e reuniu cerca de 140 partici-

pantes no auditório do Campus/ 

Recife do Instituto Federal de Per-

nambuco (IFPE). A Fundacentro 

se fez presente no evento com a 

representação do engenheiro, 

Luiz Antonio de Melo e do edu-

cador, José Hélio Lopes. 

Vigilância de Ambientes e 

Processos de Trabalho em 

Postos de Combustíveis com 

Ênfase no Benzeno 
 

 
 

     Dias 11 a 14 - Realizada em 

Natal, esta capacitação foi promo-

vida pela Fundacentro e contou 

com apoio do Cerest/RN e Ce-

rest/Natal. Com carga horária de 

24 horas, incluiu visita a 2 postos 

de combustíveis e objetivou dis-

cutir um modelo de intervenção 

das condições de saúde e segu-

rança a ser aplicado neste setor 

econômico. A turma foi composta 

por 24 alunos, entre técnicos dos 

Cerests e da vigilância em saúde, 

professores, pesquisadores, au-

ditores fiscais do trabalho e pro-

fissionais de segurança e saúde 

no trabalho. Arline Arcuri (pes-

quisadora da Fundacentro/SP) e 

Alexandre Jacobina (gestor ambi-

ental/BA) atuaram como docen-

tes. A atividade foi coordenada 

pelo educador, José Hélio Lopes. 
 

 
 

Curso benzeno postos 

combustíveis 

Palestra em shopping center 
 

 
 

     Dia 17 - A Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes do Shop-

ping Tacaruna, conhecido estabe-

lecimento da capital pernambuca-

na, foi aberta com a palestra “Meu 

trabalho tem valor, minha saúde 

não tem preço” conduzida pelo e-

ducador José Hélio Lopes. 

Divulgação do V Congresso 

Nacional de Segurança e Saúde 

no Trabalho Portuário e 

Aquaviário 

 

     Dia 17 - No Recife, reunião no 

Ministério Público do Trabalho 

selou a transferência de recursos 

para locação do auditório do Mar 

Hotel como local do Congresso. A 

Fundacentro se fez representar 

por Maurício José Viana (diretor), 

Luiz Antonio de Melo (chefe téc-

nico), Marcelo Alexandre Vascon-

celos (chefe substituto), José Hé-

lio Lopes (educador) e Roberto 

Cunha Dantas (chefe técnico su-

bstituto). Agendado para o perío-

do de 11 a 13 junho/2019, o Con-

gresso ocorrerá pela primeira vez 

no Norte/Nordeste. 
 

 
 

     Dia 19 - Em Aracaju, reunião 

de divulgação do Congresso no 

Instituto Federal de Sergipe (IF 

SE) contou com a presença de vá-

rias entidades da sociedade civil 

organizada. A Fundacentro se fez 

representar pelos servidores Mar-

celo Alexandre Vasconcelos e Ro-

berto Cunha Dantas. 

     Dia 21 - No Recife, encontro 

com a reitora do Instituto Federal 

de Pernambuco sedimentou o 

Protocolo de Intenções entre o 

IFPE e a Fundacentro que prevê 

atividades de apoio ao Congresso 

e outras de interesse comum entre 

as instituições. A Fundacentro foi  

 

 

 
 

Evento será no Sesc Rio Preto 

(SP), hoje, dia 27, quinta, às 

20h 

   Com direção de Vinícius Ar-

neiro e atuação de Renato Livera, 

espetáculo Colônia, que aborda o 

descaso na sociedade brasileira e 

o genocídio no hospital Colônia, 

em Barbacena, é apresentado no 

Sesc Rio Preto (SP) hoje, dia 27, 

quinta, às 20h, pelo projeto Cena 

Aberta. 

     

Espetáculo discute a violação dos 

direitos humanos 

cialmente na bilheteria do Sesc 

Rio Preto. 

     Além da apresentação, o ator 

Renato Livera ministra uma ofici-

na pelo projeto Laboratório Cêni-

co, com a participação de Fabiano 

Amigucci e da Cia. Ir e Vir.  O pro-

jeto, por meio de atividade de ori-

entação com discussões e exercí- 

cios que abordam a atuação, dra-

maturgia e direção na construção 

da cena contemporânea, tem o 

objetivo de aproximar e incorpo-

rar técnicas de elementos do uni-

verso teatral com grupos locais. 

     Renato Livera 

     Formado em Artes Dramáticas, 

na UFG – Universidade Federal de 

Goiás – transitou por diferentes 

linguagens como a dança, o tea-

tro, o audiovisual e o cinema. Co-

mo ator integrou o Grupo Alice 

188, dirigido por Ana Kfouri. Em 

2007 fundou a Cia. Físico de Te-

atro. Além de atuar, seu primeiro 

trabalho como diretor foi na peça 

Felizes para Sempre e mais tarde 

idealizou o premiado espetáculo 

Savana Glacial, ganhador do Shell 

de dramaturgia, indicado ao APTR 

e considerado um dos melhores 

espetáculos de 2010 pelo O Globo 

e de 2011 pela Folha de S. Paulo. 

Atuou nas novelas Paraíso, Ara-

guaia e Tempos Modernos, da Re-

de Globo, e Mascaras, Pecado 

Mortal e Os Dez Mandamentos, 

sendo indicado ao Troféu Impren-

sa do SBT como ator revelação em 

2017.        

     CENA ABERTA 

     Programa de apresentações e 

encontros que privilegiam as ex-

perimentações e pesquisas sobre 

o teatro.  

     ESPETÁCULO | TEATRO 

     COLÔNIA 

     Direção: Vinícius Arneiro. 

     Com Atuação de Renato Live-

ra. 60 min. 

     A herança colonial brasileira e 

a história do Hospital Colônia, em 

Barbacena, palco de um genocí-

dio sem precedentes  o Brasil, são 

dois fatos catalizadores para o es-

petáculo, que reflete sobre o que 

caracteriza uma colônia e suas 

forças. 

     Ao partir dessa premissa, o es-

pectador se depara com significa-

dos distintos para o termo, con-

ceitos que se postos lado a lado 

apresentam contradições, geram 

paradoxos e aspiram conexões. 

     Dia 27, quinta, 20h. 

     Teatro. 228 lugares. 

     Ingressos: 

     R$ 6,00 (trabalhador do co-

mércio de bens, serviços e turis-

mo credenciado no Sesc e depen-

dentes - credencial plena); R$ 10, 

00 (aposentado, pessoa com mais 

de 60 anos, pessoa com deficiên-

cia, estudante e servidor da escola 

pública com comprovante) e R$ 

20,00 (público em geral). 

Norminha 

 

Em setembro, a Fundacentro em Pernambuco 
multiplicou ações em 5 estados do Nordeste 

 
 

Conscientização para a prevenção é reforçada em todos os eventos 

 

 

 

 

 
 

representada na solenidade pelos 

servidores Maurício José Viana, 

Luiz Antonio de Melo e Marcelo 

Alexandre Vasconcelos. 
 

 
 

Reunião mensal do CPR-PB 
 

 
 

     Dia 18 - Em João Pessoa, o 

CPR-PB (Comitê Permanente Re-

gional Sobre Condições e Meio 

Ambiente do Trabalho na Indús-

tria da Construção da Paraíba) re-

alizou a sua 242ª reunião ordiná-

ria. Na ocasião, foi apresentado o 

case “Nova cultura da construção 

civil sob a ótica da prevenção de 

acidentes e relações de trabalho” 

pelo engenheiro Guilherme Me-

deiros e pelo estagiário de Psico-

logia Luiz Matheus. O Comitê da 

Paraíba é um fórum interinstitu-

cional coordenado pela Funda-

centro/PE, tendo completado 22 

anos de existência. Sua missão é 

promover ações voltadas para o 

trabalho seguro e saudável no se-

tor construtivo. 

Seminário sobre o eSocial 

     Dia 19 - Em Maceió, o CPR-AL 

(Comitê Permanente Regional 

Sobre Condições e Meio Ambi-

ente do Trabalho na Indústria da 

Construção em Alagoas), em par-

ceria com a Fundacentro e outras 

entidades,  promoveram  o  semi- 

 
 

nário “O eSocial e os Desafios 

para a Segurança e Saúde no Tra-

balho”. Reunindo cerca de 250 

participantes, o evento teve como 

palestrantes os engenheiros Luiz 

Antonio de Melo (Fundacentro) e 

Audenor Marinho (AESPE). O 

mediador da mesa foi o auditor 

fiscal do trabalho Alexandre Sabi-

no (SRT/AL). 
 

Capacitação sobre espaços 

confinados 
 

 
 

     Dia 19 - Em Barra de São Mi-

guel, município do Cariri Para-

ibano, ocorreu a capacitação de 

32 professores e agentes comu-

nitários de saúde com foco na 

prevenção de acidentes em espa-

ços confinados (poços e cister-

nas), bem como na política de 

saúde do trabalhador. Estes pro-

fissionais vão atuar como multi-

plicadores do tema entre a popu-

lação e nas escolas do município. 

A iniciativa foi do Cerest/PB, da 

Fundacentro e da Máximo SMS. 

Em janeiro/2017, 4 trabalhadores 

morreram devido à falta de oxi-

gênio durante limpeza de poço 

artesiano na zona rural do muni-

cípio. Em maio/2018, a Funda-

centro e entidades parceiras lan-

çaram um guia com informações 

sobre medidas de segurança a 

serem observadas na construção 

e limpeza de poços/cisternas, ati-

vidades estas comuns na região e 

consideradas de elevado risco. 

Prevenção do suicídio em foco 

     Dia 20 - O Sindsprev/PE (Sin-

dicato dos Trabalhadores Públi-

cos Federais em Saúde e Previ-

dência Social em Pernambuco), 

em sintonia com a temática do 

setembro amarelo, promoveu pa-

ra funcionários e diretores uma 

atividade voltada à prevenção do 

suicídio. O educador José Hélio 

Lopes foi um dos convidados, 

tendo discorrido sobre o tema 

"Meu trabalho tem valor, minha 

saúde não tem preço”. Ele discu-

tiu o conceito de trabalho a partir 

de músicas de Luiz Gonzaga e 

conduziu dinâmica de grupo co-

mo estratégia para aprofundar o 

assunto. 

Cartilha sobre trabalhadores 

terceirizados em 

telecomunicações 

     Dia 21 - A convite do Sint-

tel/PE, o educador José Hélio Lo-

pes participou de mais uma reu-

nião do grupo de trabalho que 

está elaborando a cartilha. 
 

Norminha 
 

 

 

     Fundado em 1903, o Hospital 

Colônia (Barbacena-MG) tornou-

se conhecido pelo tratamento de-

sumano que oferecia aos paci-

entes, a maior parte deles oposi-

tores políticos, prostitutas, ho-

mossexuais, indígenas e outros 

grupos marginalizados da socie-

dade. Entre as décadas de 1960 e 

1970, o que acontecia no hospital 

chegou a ser chamado de "Holo-

causto Brasileiro": estima-se que 

pelo menos 60 mil pessoas te-

nham morrido no local. Este ge-

nocídio sem precedentes e a he-

rança colonial brasileira são os 

fatos catalizadores deste espetá-

culo, que propõe uma reflexão 

sobre o que caracteriza uma co-

lônia e suas forças. 

   A herança colonial brasileira e a 

história do Hospital Colônia, em 

Barbacena, são dois fatos catali- 

zadores para a obra, que reflete 

sobre o que caracteriza uma colô- 

nia e suas forças. Ao partir dessa 

premissa, o espectador se depara 

com significados distintos para o 

termo, conceitos que se postos 

lado a lado apresentam contradi-

ções, geram paradoxos e aspiram 

conexões.      

     Ao abordar a história do hospi-

tal Colônia, a dramaturgia evoca 

vozes e intensifica a participação 

do público na discussão sobre a 

violação dos direitos humanos. 

     A peça, que é representa por 

um monólogo do ator Renato Li-

vera, nasceu de um processo cria-

tivo do diretor Vinicius Arneiro e 

o dramaturgo Gustavo Colombini. 

A que estreio em 2017, foi uma 

das atrações mais comentadas do 

Festival de Curitiba 2018. 

     O espetáculo é apresentado 

pelo projeto Cena Aberta, do Sesc 

Rio Preto, que visa trazer apre-

sentações e encontros que privi-

legiam as experimentações e pes-

quisas sobre o teatro. Os ingres-

sos podem ser adquiridos no site 

sescsp.org.br/riopreto ou presen-             

http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
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São Paulo 

Curso “eSocial e os requisitos 

para SST” nos dias 15 e 16 de 

outubro. 

 

contato@norminha.net.br 

18 99765-2705 

     Um novo decreto do Exe-

cutivo dispõe sobre as regras e 

diretrizes do procedimento de 

contratação de serviços sob o re-

gime de execução indireta no âm-

bito da Administração Pública fe-

deral direta, autárquica e funda-

cional. O Decreto n° 9.507, de 21 

de setembro de 2018, foi publi-

cado na edição de 24/09 no Diário 

Oficial da União, algumas sema-

nas após o STF liberar a tercei-

rização da atividade-fim nas em-

presas. 

     De forma geral às entidades ci-

tadas, o texto proíbe a contratação 

de pessoa jurídica na qual haja 

administrador ou sócio com po-

der de direção que tenham relação 

de parentesco com detentor de 

cargo em comissão ou função de 

confiança que atue na área res-

ponsável pela demanda ou pela 

contratação; ou de autoridade hie-

rarquicamente superior no âmbito 

de cada órgão ou entidade 
 

 
 

     O artigo 3° reforça ainda que 

estão vedados de execução indi-

reta na administração direta, au-

tárquica e fundacional os servi-

ços: 

     - que envolvam a tomada de 

decisão ou posicionamento insti-

tucional nas áreas de planeja-

mento, coordenação, supervisão 

e controle; 

     - que sejam considerados es-

tratégicos para o órgão ou a enti-

dade, que exigem controle de pro-

cessos e conhecimentos e tecno-

logias; 

     - que estejam relacionados ao 

poder de polícia, de regulação, de 

outorga de serviços públicos e de 

aplicação de sanção; e 

     - que sejam inerentes às cate-

gorias funcionais abrangidas pelo 

plano de cargos do órgão ou da 

entidade; 

     Podem ser terceirizados, en-

tretanto, os serviços auxiliares, 

instrumentais ou acessórios aos 

objetos acima citados, exceto de 

poder de polícia.Também dispõe 

sobre os serviços vedados de 

contratação nas empresas públi-

cas e sociedades de economia 

mista controladas pela União. 

     Não serão objeto de execução 

indireta os serviços que deman-

dem a utilização, pela contratada, 

de profissionais com atribuições 

inerentes às dos cargos integran- 

Autorizada a Terceirização na Administração Pública 
Decreto regulamenta contratação de serviço terceirizado 

contratos de serviço continuado 

sem dedicação exclusiva de mão 

de obra, consiste na aplicação de 

índice de correção monetária 

esta-belecido no contrato, que 

retratará a variação efetiva do 

custo de pro-dução, admitida a 

adoção de índi-ces específicos ou 

setoriais. 

     § 1º É admitida a estipulação 

de reajuste em sentido estrito nos 

contratos de prazo de duração 

igual ou superior a um ano, desde 

que não haja regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra. 
 

 
 

     § 2º Nas hipóteses em que o 

valor dos contratos de serviços 

continuados seja preponderante-

mente formado pelos custos dos 

insumos, poderá ser adotado o 

reajuste de que trata este artigo. 

     O texto entra em vigor em 120 

dias. 

Norminha 

 

vinculada do FGTS. Pelas regras, 

eles podem dar como garantia até 

10% do saldo da conta e a tota-

lidade da multa em caso de de-

missão sem justa causa, valores 

que podem ser retidos pelo banco 

no momento em que o trabalhador 

perder o vínculo com a empresa 

em que estava quando fez o em-

préstimo consignado. 
 

 
 

     O uso de FGTS para crédito 

consignado foi aprovado pelo 

Conselho Curador do FGTS, pre-

sidido pelo Ministério do Traba-

lho, e está previsto na Lei 13. 

313/2016. Além de Caixa, outros 

bancos também poderão disponi-

bilizar a nova linha de crédito. 

Basta seguirem as regras estabe-

lecidas em lei. 

Norminha 

Ministério do Trabalho 

Assessoria de Imprensa 

 

Por Larissa Maioli* 

     Setembro Amarelo é um 

mês escolhido para fazer a pre-

venção do suicídio, onde ocorre 

debates sobre o assunto e escuta 

terapêutica para quem está preci-

sando de ajuda. Segundo a Orga-

nização Mundial da Saúde (OMS) 

o suicídio está aumentando a ca-

da ano, no Brasil segundo estu-

dos são pelo menos 32 brasi-

leiros que cometem suicídio. A 

tentativa de suicídio é muito 

maior, muitas pessoas já tentaram 

o suicídio e não foi realizado por-

que alguém conseguiu chegar no 

momento e evitar. Quem já tentou 

o suicídio, fala que na verdade 

não quer acabar com sua vida, e 

sim acabar com a dor que está 

sentindo naquele momento, a 

sensação de solidão é tão grande 

que a única saída que encontram 

é tentar tirar a própria vida. 

     Por muito tempo era proibido 

debater sobre o tema, porque a-

chava que se não tocar no as-

sunto, ninguém ia cometer suicí-

dio e também ia diminuir os c-

asos, mas infelizmente nada disso 

aconteceu. É necessário conver-

sar sobre o suicídio, a informação 

é importante para mostrar que tem 

outros meios de resolver o pro-

blema e meios de aliviar a dor e 

angustia que está sentindo no 

momento, a informação salva vi-

das. 

     Quem comete o ato de tirar a 

vida está relacionado em alguns 

casos como a depressão, esqui-

zofrenia entre outros transtornos 

mentais, o uso de drogas também 

está dentro da estatística. 

     Atualmente tem alguns núme-

ros de telefones que pode ligar no 

momento de desespero e desaba-

far, onde a pessoa vai ser ouvida 

com empatia e conforto. Buscar 

ajuda profissional é muito impor-

tante para sair desse momento, 

fazer terapia regularmente até se 

sentir melhor, e ir em busca do 

médico para o uso de medicação, 

a junção desses dois fatores vai 

ajudar muito nos conflitos inter-

nos. 

Setembro Amarelo 

O mês da Prevenção 

     Quem pede ajuda falando que 

pensa em morrer, não é para cha-

mar atenção, e muito menos fres-

cura, é necessário ouvir e junto 

com a pessoa que fez esse pedido 

procurar meios para aliviar essa 

dor. Virar as costas no momento 

que o seu próximo mais precisa, 

pode ser fatal, ter empatia pelo 

próximo é importante isso pode 

salvar a vida de quem está pas-

sando por problemas. 

     Os adolescentes estão entre os 

que mais cometem o suicídio, 

porque na adolescência é a fase 

da descoberta, e onde os hormô-

nios estão em alta. A insegurança 

é um fator grande nessa fase, 

muitos adolescentes acham seu 

corpo feio, principalmente as me-

ninas que estão em fase de de-

senvolvimento do seu corpo. Na 

adolescência ocorre muito suicí-

dio porque se sentem pressiona-

dos a seguir um padrão de beleza 

que a sociedade impõe e também 

o bullying que ocorre na escola.  

     Por isso a empatia e o amor é 

essencial, quando você se coloca 

no lugar do outro consegue ter 

outro olhar para o que está acon-

tecendo, espalhe amor e palavras 

positivas por onde passa, porque 

você pode ajudar alguém que está 

em um dia ruim, e essas palavras 

pode mudar uma vida, e isso é 

muito gratificante. 
 

 
 

Larissa Maioli é psicóloga e 

aceitou o desafio de Norminha 

para colaborar na Campanha 

Setembro Amarelo 

 

Nota: 

Você quer escrever para Norminha? 

Fale conosco - contat@norminha.net.br 

 
 

Norma afeta administração pública federal direta, autárquica, 

fundacional e empresas públicas 

 

tes de seus Planos de Cargos e 

Salários, exceto se contrariar os 

princípios administrativos da efi-

ciência, da economicidade e da 

razoabilidade, tais como na ocor-

rência de, ao menos, uma das se-

guintes hipóteses: 

     I - caráter temporário do servi-

ço; 

     II - incremento temporário do 

volume de serviços; 

     III - atualização de tecnologia 

ou especialização de serviço, 

quando for mais atual e segura, 

que reduzem o custo ou for me-

nos prejudicial ao meio ambiente; 

ou 

     IV - impossibilidade de com-

petir no mercado concorrencial 

em que se insere. (art. 4°) 

     O texto inclui regras gerais so-

bre o instrumento convocatório 

nestes contratos. 

     DO INSTRUMENTO CONVO-

CATÓRIO E DO CONTRATO 

     Regras gerais 

     Art. 6º Para a execução indire-

ta de serviços, no âmbito dos ór-

gãos e das entidades de que trata 

o art. 1º, as contratações deverão 

ser precedidas de planejamento e 

o objeto será definido de forma 

precisa no instrumento convoca-

tório, no projeto básico ou no ter-

mo de referência e no contrato 

como exclusivamente de presta-

ção de serviços. 

     Parágrafo único. Os instru-

mentos convocatórios e os con-

tratos de que trata o caput pode-

rão prever padrões de aceitabi-

lidade e nível de desempenho pa-

ra aferição da qualidade esperada 

na prestação dos serviços, com 

previsão de adequação de paga-

mento em decorrência do resul-

tado. 

     Art. 7º É vedada a inclusão de 

disposições nos instrumentos 

convocatórios que permitam: 

     I - a indexação de preços por 

índices gerais, nas hipóteses de 

alocação de mão de obra; 

     II - a caracterização do objeto 

como fornecimento de mão de 

obra; 

     III - a previsão de reembolso 

de salários pela contratante; e 

     IV - a pessoalidade e a subor-

dinação direta dos empregados 

da contratada aos gestores da 

contratante. 

     O Decreto n° 9.507, de 21 de 

setembro de 2018 também esti-

pula as cláusulas obrigatórias 

previstas nos contratos dos servi-

ços citados, sobre a gestão e fis-

calização da execução dos contra 

tos e repactuação e reajuste sob o 

regime de mão de obra exclusiva. 

O contratante terá direito a ajustes 

financeiros no contrato, desde que 

comprove a variação dos novos 

preços de mercado. Já no caso de 

serviços continuados, sem dedi-

cação exclusiva de mão de obra, 

admite-se adoção de índices es-

pecíficos ou setoriais. 

     DA REPACTUAÇÃO E REA-

JUSTE 

     Repactuação 

     Art. 12. Será admitida a repac-

tuação de preços dos serviços 

continuados sob regime de mão 

de obra exclusiva, com vistas à 

adequação ao preço de mercado, 

desde que: 

     I - seja observado o interregno 

mínimo de um ano das datas dos 

orçamentos para os quais a pro-

posta se referir; e 

     II - seja demonstrada de forma 

analítica a variação dos compo-

nentes dos custos do contrato, de-

vidamente justificada. 

     Reajuste 

     Art. 13. O reajuste em sentido 

estrito, espécie de reajuste nos  

     A partir desta quarta-feira 

(26/09) os trabalhadores brasilei-

ros poderão contar com uma nova 

opção de crédito, com o início das 

operações de empréstimo consig-

nado com uso do FGTS como ga-

rantia. A Caixa será o primeiro 

banco a operar a modalidade, que 

estará disponível em todo o país. 

     A alternativa será uma oportu-

nidade aos trabalhadores da ini-

ciativa privada em dificuldades 

para quitar dívidas, limpar o no-

me, fazer pequenas reformas ou 

um novo investimento. A nova li-

nha de financiamento terá taxas 

mais baratas e estará à disposição 

de 36,9 milhões de trabalhadores 

com carteira assinada. 

     Para garantir que o crédito seja 

realmente acessível, os juros não 

poderão ultrapassar 3,5% ao mês, 

percentual até 50% menor do que 

o de outras operações de crédito 

disponíveis no mercado. O prazo 

de pagamento será de até 48 me-

ses (quatro anos). “Nosso objeti-

vo é disponibilizar aos trabalha-

dores uma linha de financiamento 

que seja realmente viável tanto 

para tomar o dinheiro quanto para 

pagar depois”, explica o ministro 

do Trabalho, Caio Vieira de Mello, 

que preside o Conselho Curador 

do FGTS. 

     Os valores emprestados de-

penderão do quanto os trabalha-

dores têm depositado na conta vin 

 

 

Crédito consignado com uso do 
FGTS começou a operar 

ontem, (26/09) em todo o país 
Modalidade estará disponível para 36,9 milhões de trabalhadores com 

juro mensal máximo de 3,5% 

 

 

Pres. Prudente/SP 

Curso “eSocial e os requisitos 

para SST” nos dias 23 e 24 de 

novembro. 

 

contato@norminha.net.br 

18 99765-2705 

http://www.norminha.net.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://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
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exclusiva para startups mostrarem 

as soluções inovadoras para o se-

tor bioenergético. As startups e 

spin-offs serão agrupadas de a-

cordo com as soluções que de-

senvolvam, dentro das áreas es-

pecíficas, para que seus represen-

tantes façam uma apresentação na 

presença de um moderador e de 

um orientador, que avaliarão suas 

soluções. 

     Inscrições 

     As inscrições para o Seminário 

UDOP de Inovação já estão aber-

tas. As usinas e destilarias asso-

ciadas à UDOP têm direito a 20 

cortesias cada. Serão concedidos, 

também, descontos especiais pa-

ra fornecedores de cana-de-açú-

car, através da parceria com a Or-

plana e para sócios dos sindicatos 

e entidades ligadas ao Fórum Na- 

Maior infestação de pragas e 

doenças nos canaviais é tema 

preocupante 
 

 

 
 

     Dentre as pragas que acome-

tem os canaviais, algumas se des-

tacam por sua alta incidência. 

"Hoje o pessoal está mais focado 

e preocupado com uma doença 

chamada Antracnose, que é a po-

dridão vermelha", destaca o pa-

lestrante Enrico de Beni Arrigoni, 

doutor em Entomologia pela 

Esalq/USP. 
 

 
 

     No encontro foram apresenta-

dos alguns estudos de caso sobre 

o controle de doenças fúngicas na 

Diana Bioenergia e o controle bio-

lógico desenvolvido pela Usina 

Santo Antônio.  

     Confira a reportagem completa 

clicando aqui. 

Norminha 
 

Rafaela Giomo 

Fonte: Agência UDOP de Notícias 

 

cional Sucroenergético. Inscreva-

se clicando aqui. 
 

 
 

     Serviço 

     Seminário UDOP de Inovação  

Data: 7 e 8 de novembro 

     Local: UNIP - Universidade 

Paulista - Campus de Araçatuba 

Avenida Baguaçu, 1939 - Jardim 

Alvorada, Araçatuba/SP 

      Inscrições: Clique aqui 

     Outras informações: 

     (18) 2103-0528 ou 

     uniudop@udop.com.br 

Norminha 
 

Rafaela Giomo 

Fonte: Agência UDOP de Notícias 

UDOP firma parceria com 
a Funepe para beneficiar 

usinas e seus colaboradores 

11 maneiras de gerenciar as 

emoções no ambiente de trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nosso foco agora é a InovAÇÃO; corra e se inscreva! 

quisas e estudos inovadores para 

o setor dos principais Institutos 

de Pesquisa, Universidades, A-

gências de Fomento, Startups, A-

groindústrias, Fornecedores de 

cana-de-açúcar, insumos e equi-

pamentos. O público-alvo será 

formado por profissionais das a-

groindústrias, fornecedores de 

cana e interessados nos temas de 

todo o Brasil. 

    O evento contará com uma sala 

     As inscrições para o Semi-

nário UDOP de Inovação estão a-

bertas. O encontro reunirá pes-

quisas e estudos conclusivos so-

bre inovações no setor bioener-

gético com importantes discus-

sões e trocas de conhecimento. O 

evento, realizado pela UniUDOP, 

será nos dias 7 e 8 de novembro, 

em Araçatuba/SP, com o apoio 

oficial da UNIP. 

     O Seminário apresentará pes- 

 

 

Você possui um bom desenvol-

vimento no seu ambiente de tra-

balho, entende das técnicas que a 

sua função exige…, mas você as-

be gerenciar as suas emoções? 
 

 
 

     As emoções fazem parte do 

nosso dia a dia e mesmo sem 

querer, elas podem influenciar a 

nossa rotina. E controla-las pode 

ser um grande desafio. Por isso, é 

importante saber gerenciar as e-

moções para que elas não afetem 

negativamente a convivência no 

ambiente de trabalho. 

     E é isso que abordaremos nes-

se artigo. Não deixe de acompa-

nhar e boa leitura! 
 

 
 

     O que são as emoções? 

     As emoções estão ligadas a al-

guns elementos inerentes do ser 

humano, como por exemplo: 

     Sua personalidade; Seu tem-

peramento; Problemas pessoais 

ou profissionais; Experiência de 

vida. 

     Por conta disso, é impossível 

que uma pessoa tenha as mesmas 

emoções que outra. 

     São essas emoções que fazem 

com que tomemos as nossas de-

cisões diárias, indo de algo mais 

simples, até algo mais compli-

cado. 

     E assim como as emoções afe-

tam sua vida pessoal, elas tam-

bém podem afetar sua vida pro-

fissional. 

     Até porque, o ambiente de tra-

balho, tanto pelas tarefas cotidia-

nas como pelo convívio com ou-

tras pessoas, pode ser bem es-

tressante. 

     No nosso dia a dia, encontra-

mos pessoas amigáveis, pessoas 

ansiosas, chefes abusivos, com-

petições corriqueiras… E muitas 

vezes não sabemos como iremos 

reagir a essas situações. 

     Um bom exemplo disso é a 

empolgação. Quando você está 

empolgado, a sua intenção é pu-

lar, sorrir, ficar eufórico. 

     Outro exemplo é o medo. 

Quando estamos com medo, a 

nossa primeira reação é se es-

conder ou tentar fugir, não é ver-

dade? 

     Por  isso,  é preciso  controla- 
las. A partir do momento que você 

conseguir  administrar  as suas e- 

moções, ficará mais fácil desen-

volver as relações pessoais. 

     Como administrar as suas e-

moções no ambiente de trabalho 

     É necessário saber administrar 

as suas emoções para que você 

consiga viver em equilíbrio com 

você mesmo. 

     Além disso, é fundamental sa-

ber entender as emoções das pes-

soas que trabalham junto com vo-

cê, você poderá construir boas re-

lações profissionais. 

     Mesmo que o ambiente de tra-

balho possa ser estressante ou 

desgastante, é importante que vo-

cê saiba aceitar as situações diá-

rias para que os resultados sejam 

positivos. 

     Um bom começo para que vo-

cê consiga entender as suas e-

moções, é visualizar o que está se 

passando pela visão de outra pes-

soa. 

     Isto é, é importante que você 

se coloque fora da situação. Des-

sa forma, você conseguirá domi-

nar as suas emoções e vai se en-

tender melhor. 

     Confira agora 7 passos para 

administrar as suas emoções no 

ambiente de trabalho: 

     - Se responsabilize pelo o que 

você está sentindo; 

     - Converse sobre a situação 

com clareza e sem modificar a sua 

postura; 

     - Seja sincero e fale com cla-

reza o motivo pelo qual você se 

sente desconfortável; 

     - Explique quais foram as con-

sequências negativas que a situa-

ção causou; 

     - Busque apoio, com o intuito 

de que tanto você, como as pes-

soas as seu redor, melhorem as 

atitudes; 

     - Sugira novas formas de con-

tornar a situação 

     - Tenha atitude e seja compro-

metido com o que foi acordado 

com os demais. 

     Como adquirir inteligência e-

mocional no ambiente de trabalho 

     Desenvolva a autopercepção: 

Durante suas tarefas diárias, te-

nha conhecimento do que está a-

contecendo ao seu redor e do que 

você está sentindo. 

     Desenvolva a autoexpressão: 

Não espere que as pessoas adivi-

nhem o que você deseja. Se você 

quer algo, basta você dizer. 

     Desenvolva a sua dimensão 

interpessoal: Planeje ações para 

que você desenvolva as suas rela-

ções profissionais, para que des-

sa forma você consiga fortalecer 

as alianças existentes. 

     Desenvolva a tomada de deci-

sões: Nesse ponto, o que quero 

dizer é que você precisa pensar 

rápido. Ser proativo. Porém, cui-

dado! Não tome as decisões 

quando estiver de cabeça quente. 

Entenda: ser proativo não é sinô-

nimo de agir sem pensar. 

     Não deixe de colocar em práti-

ca essas dicas para que você ge-

rencie as suas emoções no am-

biente de trabalho. Até mais! N 
 

 
 

      

     A cana-de-açúcar pode 

sofrer com incidência de algumas 

pragas que afetam a produção a-

grícola e a qualidade da matéria-

prima a ser industrializada, ou se-

ja, prejudicam a fabricação de a-

çúcar e etanol. Mas existem ma-

neiras para controlar essas pragas 

e esse foi o tema da 2ª aula/pa-

lestra agronômica promovida pela 

UniUDOP em Araçatuba (SP). 
 

 
 

     "O trabalho em cima de cada 

uma (das pragas) é o manejo bem 

específico", afirma o palestrante 

José Francisco Garcia, doutor em 

Entomologia com ênfase no Ma-

nejo Integrado de Pragas da Ca- 
na-de-açúcar pela Esalq/USP. 

Garcia ainda destaca que esse ma-

nejo é realizado com produtos 

químicos e biológicos. 

 
 

     A UDOP - União dos Produ-

tores de Bioenergia e a Funepe - 

Fundação Educacional de Pená-

polis firmaram parceria para be-

neficiar o setor bioenergético e as 

agroindústrias associadas da re-

gião de Penápolis, interior de São 

Paulo. O acordo foi firmado no úl-

timo dia 15 de setembro entre o 

presidente executivo da UDOP, 

Antonio Cesar Salibe, o coorde-

nador de relações institucionais 

da UDOP, Felippe Miranda e o co-

ordenador do curso de agronomia 

da Funepe, Hélio Moreira da Silva 

Júnior. 
 

 
 

     Com este convênio, colabora-

dores de usinas associadas à 

UDOP terão bolsas de estudos em 

cursos de graduação e/ou pós-

graduação na Funepe. O intuito da 

parceria é beneficiar colaborado-

res das usinas da região de Pená-

polis e incentivar pesquisas e ati-

vidades científicas e técnicas vol-

tadas para o setor bioenergético, 

através do programa Profissional 

do Futuro, criado pela UDOP. Es-

se projeto visa a troca de conhe-

cimento entre usinas e universitá-

rios, incentivando a qualificação e 

ampliando o aprendizado. 

     "Nada mais lógico que o teó-

rico se unir com o prático para o 

desenvolvimento da região. O 

principal foco da Funepe é fo-

mentar a microrregião onde ela 

está. Sozinha não tem andorinha 

que faz verão, ou seja, essa par-

ceria com a UDOP nos ajudará a 

alcançar um público que as vezes 

não era alcançado e difundir o co-

nhecimento. O objetivo é mostrar 

a maior quantidade de trabalhos, 

técnicas e qualificar ainda mais 

nossos alunos para o mercado de 

trabalho", ressalta o coordenador 

da Funepe, Hélio Moreira da Silva 

Júnior.  

     De acordo com o coordena-

dor, no primeiro momento, a par-

ceria é com o curso de Agro-

nomia, mas futuramente poderá 

se expandir para os cursos de Ad-

ministração e Ciências Contá-

beis, por exemplo. "Queremos 

formar os melhores agrônomos 

para o mercado de trabalho", des-

taca Júnior.  

     Para mais informações clique 

aqui. 

Rafaela Giomo 

Fonte: Agência UDOP de Notícias 

Norminha 
 

 

 

      Por Raphael Lima 

http://www.norminha.net.br/
https://www.youtube.com/watch?v=VMsadY_efGE&feature=youtu.be
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.udop.com.br/seminario/
http://www.udop.com.br/seminario/
http://www.udop.com.br/index.php?item=perfil&op=tp_convenios&tp=A
http://www.udop.com.br/index.php?item=perfil&op=tp_convenios&tp=A
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
https://realizartepalestras.com.br/11-maneiras-de-gerenciar-as-emocoes-no-ambiente-de-trabalho/?utm_campaign=emocoes_no_ambiente_de_trabalho_-_lead&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
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Vendedora será indenizada 
por exposição de resultado 
improdutivo em grupo de 

WhatsApp 

 

Fimap capacita Cipeiros em Birigui (SP) 
 

 
 

      A FIMAP Gabinetes realizou curso de Treinamento dos novos membros da CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes) que estarão assumido a prevenção na Gestão 2018/2019. 

      O curso foi aplicado pelo Técnico de Segurança do Trabalho Altamir Clementino que faz parte do SESMT 

da empresa. Norminha 

MRV Engenharia 

promove Dia da 

Saúde em São 

José do Rio Preto 
 

     Amanhã, sexta-feira, dia 28 

de setembro, a MRV Engenharia 

promoverá o Dia da Saúde, com 

diversas atividades para os cola-

boradores, no escritório adminis-

trativo da construtora, localizado 

na avenida Jornalista Roberto Ma-

rinho, 2501. A programação terá 

início às 8 horas com café da 

manhã, seguido de palestra sobre 

alimentação saudável e ginástica 

laboral, ministrada pelo Dr. Hideo 

Tashima. 

     Além disso, das 9 às 15h30, 

todos os colaboradores poderão 

aferir a pressão arterial e fazer tes-

tes de glicemia com a equipe de 

medicina do trabalho. Das 9 às 

12h e das 13h às 15h30 aconte-

cerão sessões de massoterapia, 

bambuterapia, spiral taping, refle-

xologia e acupuntura. 

     Cerca de 70 pessoas irão par-

ticipar desse dia especial. “Nosso 

intuito é promover a qualidade de 

vida, bem-estar, prevenção da 

saúde e a valorização dos funcio-

nários”, explica Raquel Monteiro, 

técnica em enfermagem e segu-

rança do trabalho da MRV Enge-

nharia. Norminha 

Usina Vale do 
Paraná 
apoia 

Campanha 
de Prevenção 

ao Suicídio 
 

 
 

     A Usina Vale do Para-
ná, em Suzanápolis/SP, realizou 

na última terça-feira (25/09) a 

"Campanha de Prevenção ao Sui-

cídio". Os colaboradores partici-

param de uma palestra ministrada 

pelo psicólogo e professor do 

Centro Universitário de Santa Fé 

do Sul-SP,.Ms. Alexandre dos 

Santos. 

     O psicólogo palestrou sobre o 

tema: "Precisamos falar sobre o ... 

Suicídio", com o foco na espe-

rança, enfrentamento das adversi-

dades de forma positiva e valori-

zação da vida. 

     O objetivo da iniciativa foi cha-

mar atenção para o tema e sim-

bolizar o compromisso com a vi-

da, já que a cor amarela significa 

vida, luz, alegria, além de explorar 

o assunto que muitas vezes é o-

mitido e, dessa forma, quebrar ta-

bus e preconceitos 

     A Usina Vale do Paraná acre-

dita que a disseminação de infor-

mações auxilia na prevenção do 

suicídio. Norminha 

Fonte: Assessoria Vale do Paraná 

 

 

 
 

     A juíza Érica Aparecida Pires 

Bessa, titular da 9ª Vara do Tra-

balho de Belo Horizonte, conde-

nou uma empresa de telefonia 

móvel a indenizar em R$ 2 mil 

uma ex-vendedora, por abuso na 

cobrança de metas com uso do 

WhatsApp. A trabalhadora alegou 

que o superior hierárquico envia-

va o resultado das vendas a todos 

os participantes do grupo de ven-

dedores no WhatsApp, com des-

taque para aqueles que não reali-

zaram vendas. A ré argumentou 

que a cobrança, decorrente do po-

der diretivo, era feita de forma 

profissional, sem excessos. 

     A magistrada ficou com a ver-

são da vendedora. Na sentença, 

explicou que o assédio moral tem 

sido apontado como o dano psí-

quico acarretado à vítima de vio-

lência psicológica prolongada no 

tempo. A ideia do ofensor é cau-

sar um dano à esfera íntima do 

trabalhador, seja à autoestima, 

dignidade ou qualquer outro di-

reito da personalidade, ameaçan-

do seu emprego ou degradando o 

ambiente de trabalho. A juíza ob-

servou que o autor da reclamação 

deve apresentar provas dos fatos 

alegados. 

     No caso, testemunha indicada 

pela própria empresa relatou que 

o ranqueamento de metas era feito 

uma vez por dia pelos gerentes ou 

supervisores ou lançados no gru-

po de WhatsApp. O gerente os 

lembrava o tempo inteiro da meta 

a ser atingida. A testemunha con-

firmou que eram feitas ameaças 

de dispensa caso não atingidas as 

metas estabelecidas. Outra teste-

munha disse que o ranqueamento 

de metas era lançado a cada hora 

no grupo e no sistema, constando 

também de papel fixado na loja. 

De acordo com o relato, os ven-

dedores tinham conhecimento da 

meta de todos os colegas e o ge-

rente os ameaçava de dispensa 

caso o resultado não fosse alcan-

çado. 

     “A estipulação de metas e as 

cobranças feitas pelo empregador 

constituem prerrogativa como co-

rolário do poder diretivo, fiscali-

zador e disciplinar, inerentes à 

própria assunção dos riscos da 

atividade econômica. Entretanto, 

gerará indenização caso o empre-

gador ultrapasse e extrapole os li-

mites da ética e do respeito à pes-

soa do empregado”, explicou a 

magistrada. Para ela, houve no ca 

 

so tratamento desrespeitoso e ex-

cesso de cobranças que ultrapas-

sam o limite do poder diretivo do 

empregador. A conclusão nes-se 

sentido foi reforçada por mensa-

gens apresentadas nos autos, 

que, segundo explicou a juíza, 

constituem mero indício por ser 

prova unilateral. 
 

 
 

     Na visão da julgadora, a em-

pregadora praticou ato ilícito que 

ofendeu direitos da personalidade 

da trabalhadora, devendo pagar 

indenização por dano moral. O v-

alor de R$2 mil levou em consi-

deração o potencial ofensivo do 

ato, a gravidade da conduta e o 

efeito multiplicador por ser perpe-

trado por superior hierárquico na 

frente de outros funcionários do 

setor. A juíza também destacou o 

caráter punitivo-pedagógico da 

indenização, considerando que o 

valor da condenação não pode 

gerar o enriquecimento sem cau-

sa da trabalhadora. 
 

 
 

     O TRT de Minas confirmou a 

condenação. “A estipulação e co-

brança de metas de produtividade 

quando abusivas configuram ato 

ilícito a ensejar o pagamento de 

indenização por danos morais, 

como no caso dos autos, culmi-

nando em situação vexatória e hu-

milhante para a autora, sendo de-

vida a indenização, cujo valor que 

não merece reforma pois em con-

sonância com o grau do dano”, 

constou do acórdão. 

Norminha 
Fonte: Tribunal Regional do 

Trabalho 3ª Região Minas Gerais 

 

Colaborou: Enrique Diez Parapar 

Fisioterapeuta do Trabalho – Professor 

de Educação Física 

enrique.parapar@edpconsultoria.com.br 

 
 

     A Broto Legal Alimentos 

realizou em sua unidade de Porto 

Ferreira (SP) a SIPAT deste ano. 

O evento foi durante a semana do 

dia 17 a 21 de setembro. 
 

 
 

     A Semana em comemoração à 

prevenção foi organizado por co-

laboradores do SESMT, CIPA e 

RH. 
 

 
 

      A SIPAT teve várias palestras 

e sorteios de brindes aos cola-

boradores, com intuito de promo-

ver a Segurança e Saúde no Tra-

balho. 

     Entre várias atividades, desta-

camos as seguintes: 

 

 
 

     Palestras: 

     “Ergonomia” com o fisiotera-

peuta Enio; 
 

 
 

     “Prevenção: AIDS, DST e he-

patite” apresentada pelo Grupo 

São Francisco Saúde; 
 

 
 

     “Animais peçonhentos” com a 

presença do Sargento do Corpo 

de Bombeiros e Engenheiro de 

Segurança Luciano; 

     “A  inteligência emocional nos 

Em Porto Ferreira (SP), Broto legal 
realiza com sucesso sua SIPAT/2018 

 

Todas as atividades forma ricas de informações 

Processos motivadores” com a 

Professora Doutora em Psicologia 

Carolina Molena. 
 

 
 

     Na sexta-feira, dia 21 de se-

tembro, foi apresentada uma Peça 

Teatral “Ser Tão Caipira” com a 

Cia. De Teatro Sai Santa. 
 

 

 

 

 

 
 

     Esse foi o sexto ano conse-

cutivo que a SIPAT é realizada na 

unidade da Broto Legal em Porto 

Ferreira e o evento faz parte da 

programação de prevenção de a-

cidentes e doenças relacionadas 

ao trabalho. 

     Parabéns a todos que partici-

param e que a prevenção seja 

mantida viva durante a jornada de 

trabalho. Norminha 
 

 

http://www.norminha.net.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Empresa também 
responde por 

assédio cometido via 
celular corporativo, 

diz juiz 
     Se o celular utilizado para co-

meter assédio sexual for corpora-

tivo, a empresa tem responsabi-

lidade objetiva sobre o caso. Com 

esse entendimento, o juiz José 

Mauricio Pontes Júnior, da 12ª 

Vara do Trabalho de Natal (RN), 

condenou um sócio e a compa-

nhia a pagar R$ 20 mil a uma em-

pregada que sofreu abuso via 

WhatsApp. 

     A autora da ação, que tramita 

em segredo de Justiça, apresen-

tou as conversas registradas no a-

plicativo de mensagens, nas 

quais o sócio da empresa ré pedia 

que a funcionária enviasse "fotos 

sensuais". A companhia apresen-

tou defesa alegando que o celular 

era corporativo e não poderia ga-

rantir quem estava de posse do 

aparelho no momento em que as 

mensagens foram enviadas para a 

trabalhadora. 

     Mas, segundo o juiz José Jú-

nior, além das conversas, foi leva-

da em consideração a foto utili-

zada pelo perfil no aplicativo que 

era do acusado. Assim, o ma-

gistrado reconheceu "o cunho se-

xual das ditas mensagens, res-

tando evidente o uso destas como 

meio de pressão para obter vanta-

gens". 

     De acordo com a decisão, co-

mo o celular era corporativo, a 

empresa se tornou responsável, 

na modalidade objetiva. A compa-

nhia deveria "ter lançado mão de 

meios hábeis a coibir que, no seu 

ambiente profissional e se utili-

zando de ferramenta de trabalho, 

tenham sido praticados as condu-

tas sob exame", entendeu o juiz. 

     O médico do trabalho 

poderá, com ciência do paciente, 

realizar discussão clínica com o 

médico assistente acerca da do-

ença do trabalhador que esteja re-

lacionado ao trabalho, com a fina-

lidade de que sejam promovidas 

mudanças laborais que possam 

prevenir doenças ou o agrava-

mento da doença. É o que esta-

belece a Resolução CFM nº 2. 

183/2018, editada no dia 21 de 

setembro de 2018, que trata das 

normas específicas para médicos 

que atendam o trabalhador. 

     "Esta Resolução coloca o mé-

dico do trabalho como protago-

nista, dando a possibilidade de 

interação com os demais médicos 

especialistas na busca de um tra-

balho conjunto para o alcance do 

êxito terapêutico, contribuindo 

para a recuperação da saúde do 

trabalhador", explicou a relatora 

da Resolução CFM nº 2.183/18, 

conselheira federal Rosylane 

Mercês Rocha. Até a edição desta 

resolução, o  médico do  trabalho 

podia homologar, ou não, o ates-

tado dado pelo médico assistente, 

mas não havia a previsão desse 

diálogo. "O médico assistente 

também poderá procurar o médi-

co do trabalho para, juntos, deba-

terem alternativas que melhorem 

a qualidade de vida do trabalha-

dor no ambiente laboral", frisa 

Rosylane. O anúncio da matéria 

foi feito durante a abertura do VI 

Fórum de Medicina do Trabalho 

do CFM, evento realizado no dia 

21 de setembro, em Brasília (DF). 
 

 
 

     A nova Resolução do CFM, 

que revoga a de nº 1.488/98, tam-

bém estabelece que o médico do 

trabalho poderá contestar o Nexo 

Técnico Epidemiológico Previ-

denciário (NTEP) estabelecido 

pela perícia médica previdenciá-

ria, conforme previsão legal,  des- 

Por ACS/ Débora Maria Santos 

     Este ano, a Universidade Fe-

deral de Santa Catarina (UFSC) 

iniciou uma pesquisa com os a-

gricultores catarinenses do muni-

cípio de Santo Amaro da Impera-

triz para avaliar a saúde desses 

trabalhadores, principalmente so-

bre o impacto do uso de agrotó-

xicos. 

     Diante disso, a Fundacentro de 

Santa Catarina, representada pe-

los pesquisadores Valéria Ramos 

Soares Pinto e Gustavo dos San-

tos Henschel, também participa 

da pesquisa com análise da per-

cepção do trabalhador sobre os 

riscos dos agrotóxicos e na apli-

cação de questionários. De acor-

do com a pesquisadora Valéria 

Pinto, dependendo do resultado 

serão realizadas ações educativas 

que visam orientar os trabalhado-

res e trabalhadoras sobre a im-

portância da saúde e segurança 

no trabalho. 

     A pesquisadora informa que o 

estudo teve início em 2016, na ci-

dade de Antônio Carlos, municí-

pio brasileiro na região metropo- 

 

 

de que detenha "elementos de 

convicção de que não há relação 

entre o trabalho e o diagnóstico 

da doença", fazendo essa contes-

tação "com critérios técnicos e 

científicos". Para Rosylane Rocha, 

este artigo da Resolução 2.183/18 

permitirá o "resgate da primazia 

da verdade, mantendo-se, toda-

via, o sigilo médico, pois as in-

formações serão repassadas ao 

médico perito previdenciário, que 

também tem o dever de guardar o 

sigilo". 

     O 2º vice-presidente do CFM, 

Jecé Brandão, ressaltou que, pas-

sados 20 anos, a resolução ante-

rior precisava ser atualizada, e 

que o novo texto consolida regra-

mento que vinha sendo elaborado 

pelo CFM na área de medicina do 

trabalho. "Incorporamos, neste 

texto, o que já estava decidido em 

pareceres", argumentou. 

     Regras - Pela Resolução CFM 

2.183/18, caberá ao médico do 

trabalho assistir ao trabalhador, 

fornecer atestados, pareceres, 

laudos e relatórios, considerando 

que o repouso o acesso a terapias 

ou o afastamento da exposição 

nociva faz parte de todo tratamen- 

to. Será dever do médico atuar vi-

sando a promoção da saúde e a 

prevenção da doença, promover o 

esclarecimento sobre as doenças 

crônicas, explicar sobre os riscos 

existentes no ambiente de traba-

lho e notificar formalmente o em-

pregado da ocorrência ou da sus-

peita de acidente ou doença de 

trabalho, devendo deixar registra-

do no prontuário do trabalhador, 

entre outras obrigações. 

     A Resolução também veda o 

médico assinar Atestado de Saú-

de Ocupacional (ASO) em bran-

co, ou emitir a ASO sem que te-

nha realizado o exame médico do 

trabalhador, ou sem que esteja fa-

miliarizado com os princípios da 

patologia ocupacional e suas 

causas, bem como com o ambi-

ente, as condições de trabalho e 

os riscos a que está ou será ex-

posto cada trabalhador. O texto 

também estabelece que ao enca-

minhar o trabalhador para a perí-

cia previdenciária inicial, o mé-

dico do trabalho deve entregar re-

latório com a descrição das con-

dições em que se deu o acidente 

ou agravo, entre outras regras. N 

Fonte: Conselho Federal de Medicina 

Proteção 

 
 

Posso “terceirizar” minhas 

atividades empresariais para um 

Microempreendedor Individual? 

 
 que nessas condições fica difícil 

dizer que ela teria capacidade eco-

nômica para executar o contrato 

(art. 4º-A da Lei 6.019/74). 

     Mesmo que se considere pos-

sível, somente o seria em raros 

casos e mesmo assim não faria 

qualquer sentido estrategicamen-

te falando. 

     4) O MEI pode contratar tercei-

rizada? 

     Seria possível, contratar uma 

empresa terceirizada para fazer a 

segurança e cuidar da portaria ou 

da limpeza e continuar sendo 

MEI? 
 

 
 

     Em meu entender sim. Afinal o 

que a lei estabelece é que o MEI 

só pode ter um empregado e o ter-

ceirizado tecnicamente não é em-

pregado da tomadora, sendo o 

contrato do MEI com a prestadora 

de serviços um contrato civil, em-

bora as regras que o definem es-

tejam em leis trabalhistas. 

     Entender de modo diferente 

impediria o MEI de contratar con-

tador, advogado, marqueteiro, 

webdesigner e outros prestadores 

de serviço que não são empre-

gados. 

     De qualquer maneira, se o em-

presário quiser mais segurança 

nada impede de fazer uma con-

sulta prévia à Receita Federal. 

     5) Conclusão 

     O MEI pode prestar serviços 

sem problemas e as empresas po-

dem contratar o MEI, mas se es-

tiverem presentes os requisitos 

não importa o que estiver escrito 

no contrato, haverá contrato de 

trabalho e todos os direitos pre-

vistos em lei. 

     Por isso, cuidado, muito cui-

dado! Vi um monte de matérias 

em jornais e blogs de contabi-

lidade espalhando desinformação, 

dizendo que as empresas pode-

riam demitir seus funcionários e 

contratar MEIs no lugar, a cha-

mada pejotização. 

     O empresário afoito que fizer 

isso vai se arrepender amarga-

mente, porque a Justiça do Traba-

lho vai reconhecer o vínculo e o 

estrago já estará feito. 

     [1] Do ponto de vista técnico 

empresa é a atividade e não a en-

tidade (pessoa jurídica), mas co-

mo estamos falando para galera e 

para os empresários preferi deixar 

dessa maneira. 

 

Rick Leal Frazão 

Advogado (Pós-Graduando em 

Direito e Processo do Trabalho 

Norminha 
 

 

 

 
 

Pesquisa avalia uso de agrotóxicos e a saúde dos agricultores 

 

 

Resolução CFM atualiza normas específicas do médico do trabalho 

 

Agrotóxico: Fundacentro de Santa 
Catarina participa do projeto da UFSC 

litana de Florianópolis – SC.. “A 

Fundacentro acompanha a aplica-

ção dos questionários e terá aces-

so aos resultados, visando, as-

sim, traçar estratégias de ações e-

ducativas junto aos agricultores. 

Há no questionário duas questões 

sobre a percepção de riscos e, de 

acordo com o resultado, preten-

de-se realizar uma palestra que 

poderá abordar os riscos e cui-

dados quanto ao uso de agrotó-

xicos”, comenta Valéria. Comple-

ta que o tema correto, a progra-

mação e a data do evento ainda 

serão discutidos. 

 

 

 

 

     A preocupação com o uso dos 

agrotóxicos e intoxicações que 

possam comprometer a saúde 

dos trabalhadores, do consumi-

dor e do meio ambiente, fez com 

que a professora da UFSC, Clau-

dia Regina dos Santos, iniciasse 

um projeto de pesquisa com a-

gricultores catarinenses. 

     Além disso, está para aprova-

ção a Lei nº 6.299, de 2002, o 

qual traz mudanças pontuais 

comparado com a vigente e que 

colocam, segundo a pesquisado-

ra da Fundacentro de Santa Cata-

rina, para os especialistas, uma 

apreensão sobre quem autorizará 

a liberação, como será o critério 

de avaliação dos novos agrotó-

xicos e sua definição. 

     Segundo estudos, o Brasil es-

tá entre os países que mais con-

somem agrotóxicos. De acordo 

com dados da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS), o 

uso de substâncias químicas no-

civas, matam por ano cerca de 

193 mil pessoas no mundo. Nes-

se sentido, algumas instituições 

não aprovam o projeto de Lei dos 

Agrotóxicos. Norminha 

 

 
 

    Vou responder passo a pas-

so para que vocês entendam como 

fica essa questão na prática. 

     1) O MEI é uma “empresa” 

     O art. 18-A, caput e § 1º, da Lei 

Complementar 123/06 (Estatuto 

das Micro e Pequenas Empresas) 

autoriza que uma pessoa física, 

que se encaixe nas condições por 

ela estabelecidas, crie uma pessoa 

jurídica para assim exercer suas 

funções com todas as vantagens 

fiscais, empresariais e trabalhistas 

que isso traz. 

     O MEI é uma empresa[1] (pes-

soa jurídica), ou melhor, um tipo 

especial de microempresa, o que 

significa que quem trabalha como 

MEI (Business to business – B2B) 

ao trabalhar para outras empresas 

faz um contrato civil de prestação 

de serviços. 

     2) O contrato de prestação de 

serviços do MEI a outra empresa 

não se confunde com a terceiriza-

ção 

     O MEI, enquanto pessoa jurídi-

ca, não pode ser empregado por 

impossibilidade legal (art. 3º da 

CLT) e o MEI pessoa física só será 

empregado se ficar demonstrada a 

presença de todos os requisitos 

legais do vínculo de emprego 

(SHOPP - Subordinação, Habitua-

lidade, Onerosidade, Pessoalida-

de e Pessoa Física). 

     Da mesma forma que ocorre no 

caso dos autônomos e das coo-

perativas, se o uso da pessoa jurí-

dica do MEI servir apenas como 

instrumento para fraudar a legisla-

ção trabalhista isso é irrelevante, 

valendo o que aconteceu na reali-

dade. 

     3) O MEI pode atuar como ter-

ceirizada? A chamada prestadora 

de serviços, nos termos da Lei 

6.019/74? 

     O MEI só pode ter um empre-

gado (art. 18-C do Estatuto das 

Micro e Pequenas Empresas) e 

não faria qualquer sentido tercei-

rizar um único funcionário. 

     Na verdade, isso daria uma 

forte impressão de ser contratação 

de mão de obra por interposta 

pessoa, o que é ilegal. 

     Além disso, para continuar 

sendo MEI a pessoa jurídica não 

pode ultrapassar a receita bruta 

anual de R$ 81.000,00 (art. 18-A, 

§ 1º, do Estatuto das Micro e Pe-

quenas Empresas), o que significa  

http://www.norminha.net.br/
http://www.protecao.com.br/noticias/legal/resolucao_cfm_atualiza_normas_especificas_do_medico_do_trabalho/Jyy5AAjyAQ/12658
http://www.protecao.com.br/noticias/legal/resolucao_cfm_atualiza_normas_especificas_do_medico_do_trabalho/Jyy5AAjyAQ/12658
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
http://dc.clicrbs.com.br/sc/nos/noticia/2018/07/brasil-esta-entre-os-paises-que-consomem-mais-agrotoxicos-no-mundo-10497517.html
http://contraosagrotoxicos.org/todo-mundo-e-contra-o-pacote-do-veneno-menos-quem-lucra-com-agrotoxicos/
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e mais 1/3 constitucional sobre as 

férias; Saldo de salário, inclusive 

horas extras e outros adicionais; 

Salário-família; FGTS - saques 

dos valores depositados, inclusi-

ve da multa rescisória de 40%. 

     Sendo assim, em consonância 

com a CLT - Consolidação das 

Leis do Trabalho, o TST condenou 

a empresa ao pagamento de todas 

as verbas rescisórias. 

     Por fim, ressalto que houve a-

ções em que a empresa também 

fora condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais. 

 
Norminha 

uma ação do Comitê de privilegiar 

ações de vigilância em saúde do 

trabalhador na região, para pro-

moção de saúde e prevenção de 

doenças e acidentes. 

     Cerca de 50 pessoas, entre 

profissionais que atuam em vigi-

lâncias em saúde do trabalhador, 

regionais de saúde e sindicatos 

profissionais  participaram  do  e-  

Ações para prevenção de doenças do trabalhador 
são discutidas em Pato Branco, no Paraná 

vento, que teve como tema "Vigi-

lância em Saúde do Trabalhador –

ações para prevenção de doenças 

e promoção de saúde". 

     A oficina foi dividida em qua-

tro grandes temas: saúde do tra-

balhador no SUS; saúde e tra-

balho; vigilância em saúde do 

trabalhador; estudos de casos. 

Norminha MPT 

Nikon deixa o Brasil: entenda o que diz a lei 

sobre assistência ao consumidor 

 
 

Cliente não pode arcar com custos de envio de produtos para o exterior 

 

     Segundo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), 

a população está em trajetória de 

envelhecimento e até 2060, o per-

centual de pessoas com mais de 

65 anos passará dos atuais 9,2% 

para  25,5%.  Inspirados por  este 

     Os trabalhadores que fo-

rem convocados para atuar nas 

seções eleitorais durante o pleito 

têm direito a dois dias de folga 

por cada dia à disposição da Jus-

tiça Eleitoral. Assim, se uma pes-

soa participa de um dia de trei-

namento e comparece no dia de 

votação em um turno, ela pode ti-

rar quatro dias de descanso, sem 

prejuízo do salário. Se houver se-

gundo turno, e o cidadão tiver de 

comparecer à Justiça Eleitoral por 

mais dois dias, por exemplo, ele 

tem direito a oito dias de folga. 

     Quem tem direito 

     Todo trabalhador que for con-

vocado pela Justiça Eleitoral e a-

tuar durante a eleição tem direito 

ao descanso pelo dobro do tempo 

à disposição. Isso vale para me-

sários, secretários, presidentes de 

seção e também para quem exer-

cer função durante apuração dos 

votos. 

     Como comunicar a empresa 

     Os dias de folga devem ser de-

finidos de comum acordo entre o 

funcionário e o empregador. A em 

 

 

 

depósitos do FGTS, considerou 

tal ato como FALTA GRAVE. 

     Ocorre que, a falta grave au-

toriza a RESCISÃO INDIRETA do 

contrato de trabalho, que nada 

mais é que uma "justa causa do 

empregador", devido ao fato do 

empregador agir de modo que 

torne impossível ou intolerável a 

continuação da relação de empre-

go. 

     Ademais, cabe ressaltar que na 

RESCISÃO INDIRETA do contrato 

de trabalho são devidas as se-

guintes verbas rescisórias: 

     Aviso prévio; 13º salário; Fé-

rias vencidas e/ou proporcionais 

cenário, estudantes da Universi-

dade Federal do Paraná, partici-

pantes da edição de 2018 do 

AWC, programa de empreendedo-

rismo universitário do Instituto 

TIM, estão desenvolvendo startup 

com foco na saúde e na segurança 

de idosos. Pensando nesse nicho 

como oportunidade de negócio, a 

equipe do Smart Aging está cri-

ando um dispositivo wearable, pa-

ra monitoramento remoto de ido-

sos, capaz de detectar situações 

como quedas e anomalias cardía-

cas, enviando alertas para o pró-

prio idoso, familiares e médicos. 

     “Em busca de um tema de TCC 

com tecnologias disruptivas e im-

pacto social, nos deparamos com 

a dificuldade de um amigo com 

um familiar idoso. Foi aí que sur-

giu o insight. Estudando o cresci-

mento dessa população e seu re-

lacionamento com as novas tec-

nologias, decidimos desenvolver 

algo focado em melhorar a expe-

riência de comunicação do idoso 

com seus familiares e entes que-

ridos”, explicam os irmãos gê-

meos e criadores do Smart Aging, 

Matheus Augusto Silva e Lucas 

Henrique Silva. 

     O dispositivo é uma pulseira 

dotada de sensores que se comu-

nica via wireless com o aplicativo 

no smartphone do idoso, gerando 

relatórios e alertas que são dispo- 

 

Programa de empreendedorismo universitário do Instituto 
TIM desenvolve startup para saúde e segurança de idosos 

nibilizados via aplicativo para ca-

dastrados. A solução permite ain-

da ao idoso cadastrar lembretes 

para a hora certa de tomar medi-

camentos e compromissos da sua 

rotina. Durante a pesquisa para o 

desenvolvimento do projeto, Ma-

theus e Lucas se aprofundaram 

nesse mercado e conduziram um 

estudo de segmentação, com o in-

tuito de minimizar riscos. O mer-

cado de saúde é muito amplo e a 

tecnologia vêm colaborando cada 

vez mais para o desenvolvimento 

de iniciativas inovadoras dentro 

desse nicho. 
 

 
 

     Equipe do Academic Working 

Capital (AWC) investe em negó-

cio para segmento em constante 

crescimento, com a previsão de 

que um em cada quatro brasilei-

ros será idoso até 2060 

     O Academic Working Capital é 

voltado aos estudantes em fase 

final de graduação que possuem 

seu Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), com soluções tec-

nológicas ou de inovação. 
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     A Nikon, fabricante de má-

quinas fotográficas japonesa, a-

nunciou que encerrará suas ativi-

dades no país. Em nota, a empre-

sa afirma que os produtos foto-

gráficos com garantias válidas te-

rão seus reparos “honrados pelo 

Grupo Nikon”. A assistência téc-

nica e as solicitações de reparo 

destes itens deverão ser feitas 

pelo site Nikon do Brasil por meio 

de formulário on-line, explica a 

empresa. No entanto, quem tem 

máquinas e lentes, por exemplo, 

já fora da garantia terá o conserto 

feito no exterior. 

     Vitor Guglinski, advogado es-

pecialista em Direito do Consu- 

midor e membro do Instituto Bra-

sileiro de Política e Direito do 

Consumidor (Brasilcon), alerta 

que o consumidor não deve arcar 

com qualquer de logística para 

envio do produto, tais como frete, 

custo de envio. 

     - Caso opte por enviar para o 

exterior o produto para conserto, 

o consumidor só pode ser cobra-

do pelo valor das peças - ressalta 

Guglinski. 

     O conserto, continua o espe-

cialista, deve ser feito em até 30 

dias, como estabelece o Código 

de Defesa do Consumidor (CDC): 

     - O consumidor não pode ar-

car com o custo de uma decisão 

 

mercadológica da empresa, que 

optou por não atuar no Brasil. E a 

empresa já conhece as regras bra-

sileiras e tem que se submeter a 

elas, cumprindo o prazo de 30 

dias para o conserto, indepen-

dentemente de ter que enviar o 

produto aos EUA. 
 

 
 

     Guglinki ressalta que indepen-

dentemente de ter assistência téc-

nica no país, a empresa deve dis-

ponibilizar peças para conserto 

durante toda a vida útil do pro-

duto. E acrescenta: 

     - Caso o equipamento seja 

usado para trabalho, o fabricante 

ou importador deve disponibilizar 

outro idêntico ao consumidor. 

Fonte: O Globo 

Norminha 
 

Leia mais: 

https://oglobo.globo.com/economia/def

esa-do-consumidor/nikon-deixa-brasil-

entenda-que-diz-lei-sobre-assistência-

ao-consumidor-

23076681#ixzz5RPMglZoc  

     O Médico do Trabalho do 

MPT-PR, Elver Moronte, esteve 

em Pato Branco (PR), em 18 de 

setembro, para capacitar profis-

sionais da área de saúde da região 

Sudoeste do Estado em uma ofi-

cina promovida pelo Comitê de 

Investigação de Óbitos e Amputa-

ções Relacionados ao Trabalho 

(Crioart).  O evento faz  parte  de  

 

Por Fernanda Sanches Kurita 

Advogada no escritório Dutra & Sanches 

Advocacia 

  Muitos empregadores não 

efetuam mensalmente os depó-

sitos do FGTS, pois acham que 

não terão problemas se deposi-

tarem depois. 

     Tá Fernanda, mas e daí? 

     E daí, que O TST - Tribunal 

Superior do Trabalho ao analisar 

o caso de um trabalhador que pe-

diu demissão devido à falta dos  

O que acontece com o empregador que não 
efetua mensalmente os depósitos do FGTS? 

 

 

presa não pode negar o descanso 

ao empregado. Caso ocorra al-

gum impasse sobre a concessão 

do período de descanso, o traba-

lhador deve procurar o cartório e-

leitoral. 

     A comunicação ao emprega-

dor deve ocorrer assim que o tra-

balhador receber a convocação. A 

entrega da declaração expedida 

pelo juiz eleitoral deve ser enviada 

imediatamente após o pleito. 

     Quando folgar 

     A Justiça Eleitoral orienta que 

as datas sejam definidas para um 

período logo após a eleição, mas 

não existe obrigatoriedade para 

que isso ocorra nos dias imedia-

tamente seguintes a um dos dois 

turnos. Também não há prazo le-

gal para que o direito à dispensa 

seja extinto. 

     Folga antes da eleição 

     O descanso é concedido medi-

ante declaração expedida pela 

Justiça Eleitoral, comprovando o 

comparecimento ao treinamento 

ou à seção eleitoral. Por isso não 

é possível  tirar a folga antes  das 

 

Empregador e funcionário devem 

definir datas de descanso em 

comum acordo; saiba como isso 

ocorre 

atividades desempenhadas (trei-

namento ou votação). 

     Folga x remuneração 

     A lei prevê apenas o direito às 

folgas, mas não existe impedi-

mento legal para conversão do 

descanso em remuneração, caso 

ambas as partes concordem. O 

mesmo vale para casos em que o 

funcionário se desligar da empre-

sa após a atividade (treinamento 

ou trabalho na eleição) e não tiver 

gozado as folgas. 

     Mais de um emprego 

     Funcionários em mais de um 

emprego têm direito ao descanso, 

pelo dobro dos dias à disposição 

da Justiça Eleitoral, em cada um 

dos lugares onde trabalhar. 

     Férias, feriados ou folgas 

     O empregado tem direito às 

folgas mesmo que esteja de férias 

 

 

Convocados para trabalhar na eleição têm direito a 

duas folgas por dia à disposição da Justiça Eleitoral 

 

durante o período de votação ou 

que tenha descanso previsto para 

os dias de treinamento ou da e-

leição. 

     Convocação 

     Quem for chamado pela Justi-

ça Eleitoral para trabalhar na elei-

ção tem até cinco dias – a contar 

da data do envio da convocação – 

para pedir dispensa ao juiz da zo-

na eleitoral onde estiver inscrito. 

A solicitação deve ser entregue 

com a comprovação sobre o im-

pedimento para que atue no plei-

to. O pedido é avaliado pelo juiz, 

que poderá aceitar ou não a justi-

ficativa. 

     Votação x ausência 

     Mesmo que o mesário não 

compareça ao trabalho durante a 

eleição, ele tem direito a votar. A 

ausência durante o pleito implica 

penalidade específica, não impe-

dindo a participação como elei-

tor. Caso a pessoa convocada te-

nha impedimento para ir a um 

treinamento, ele deve procurar o 

Tribunal Regional Eleitoral (TRE) 

para se informar sobre novas tur-

mas. Norminha 

 

Ministério do Trabalho 

Lucas Nanini 

Assessoria de Imprensa 

 

  

São Paulo 

Curso “eSocial e os 

requisitos para 

SST” nos dias 15 e 

16 de outubro. 

 

Vitória (ES) 

Curso NR-12 

profissionalizante 

para trabalhar com 

todas as etapas do 

ciclo da NR. 

 

Pres. Prudente/SP 

Curso “eSocial e os 

requisitos para 

SST” nos dias 23 e 

24 de novembro. 

http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://oglobo.globo.com/economia/nikon-anuncia-fim-de-suas-atividades-no-brasil-23076292
https://oglobo.globo.com/economia/nikon-anuncia-fim-de-suas-atividades-no-brasil-23076292
https://oglobo.globo.com/economia/nikon-anuncia-fim-de-suas-atividades-no-brasil-23076292
https://oglobo.globo.com/economia/nikon-anuncia-fim-de-suas-atividades-no-brasil-23076292
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/nikon-deixa-brasil-entenda-que-diz-lei-sobre-assistência-ao-consumidor-23076681#ixzz5RPMglZoc
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/nikon-deixa-brasil-entenda-que-diz-lei-sobre-assistência-ao-consumidor-23076681#ixzz5RPMglZoc
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/nikon-deixa-brasil-entenda-que-diz-lei-sobre-assistência-ao-consumidor-23076681#ixzz5RPMglZoc
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/nikon-deixa-brasil-entenda-que-diz-lei-sobre-assistência-ao-consumidor-23076681#ixzz5RPMglZoc
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/nikon-deixa-brasil-entenda-que-diz-lei-sobre-assistência-ao-consumidor-23076681#ixzz5RPMglZoc
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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ar um ambiente agradável para to-

dos os funcionários. As compa-

nhias devem desenvolver ações 

para engajar os colaboradores”, 

destaca Susanne Andrade, mestre 

em psicologia analítica e pós-gra-

duada em recursos humanos pela 

Fundação Getulio Vargas. Pen-

sando no bem-estar dos colabo-

radores, há empresas investindo 

em satisfazê-los. Este é o exemplo 

da Urbs Imobiliária. Há um ano, a 

firma resolveu mudar algumas ro-

tinas para diminuir o estresse. A-

gora, há atividades físicas duas 

vezes na semana ao ar livre e um 

dia para um lanche coletivo sau-

dável. “A gente vive em um ambi-

ente muito estressante. O trabalho 

é muito tenso, por isso sentimos 

essa necessidade”, explica Ione 

Vicente, diretora operacional. Pa-

ra Rosimeire Helena da Silva, 48 

anos, funcionária da companhia 

há 27 anos, as mudanças foram 

superpositivas. “Não são todos os 

lugares com essa preocupação 

com o bem-estar dos colabora-

dores. Com os exercícios físicos, 

eliminamos o estresse do dia a 

dia. Ficamos mais animados tanto 

para nossas atividades quanto pa-

ra outros afazeres”, afirma. 

     Monitorar para agir 

     No fim, é como afirma o filó-

sofo Mario Sergio Cortella no li-

vro Por que fazemos o que faze-

mos?: “A felicidade não é possível 

em lugar nenhum de maneira in-

teira, exclusiva, hegemônica. A-

gora que a empresa é um dos 

territórios nos quais construímos 

nossas condições de fruição das 

circunstâncias de felicidade, não 

tenho dúvida”. Para especialistas, 

se a empresa quer manter os fun-

cionários felizes, o primeiro passo 

é mensurar como está o ambiente. 

Isso pode ser feito por meio de 

pesquisas. “A primeira coisa é 

monitorar e medir. Depois, é ne-

cessário entender os dados, ava-

liar e agir”, explica Fernando Co-

senza, vice-presidente de Susten-

tabilidade da Sodexo Benefícios e 

Incentivos. Um exemplo de como 

é possível fazer isso é o Indicador 

Nacional de Felicidade no Traba-

lho, método desenvolvido pela 

Humans at Work, consultoria de 

comportamento. Por meio das 

respostas dos empregados, anali-

sa-se estatisticamente como está 

o ambiente da empresa. 

     Chega de estresse 

     23 de setembro é o Dia Mun-

dial do Combate ao Estresse. Pes-

quisa da International Stress Ma-

nagement Association (organiza-

ção internacional de pesquisa e 

prevenção de estresse do mundo) 

apontou o Brasil como o segundo 

país mais estressado do mundo. E 

a causa disso, para a maior parte 

dos entrevistados, é o trabalho. As 

empresas estão preocupadas com 

o bem estar! Correio Braziliense 

Revista no segmento da SST é lançada 
na Fundacentro em São Paulo 

Empregados e empregadores podem 

contribuir para a felicidade no trabalho 
É possível, sim, ganhar a vida com alegria. Tanto empresas quanto funcionários são responsáveis 

por isso, já que os resultados são benéficos para ambos 

 

Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 486 – 27/09/2018 - Fim da Página 10/10 

 

 
 

Da esq. p/ dir.: José Valverde 

(Codeagro); Olavo Maciel (Diretor 

Editorial); Edson Rildo (Presidente 

do Inst Preven); Robson Spinelli 

(Presidente em Ex. Fundacentro) e 

Maradona da CTPP. 

Por ACS / Alexandra Rinaldi 

     A Revista Preven, publi-

cação do Instituto Preven foi lan-

çada na noite de quinta, 20 de se-

tembro de 2018, no auditório Ed 

son Hatem na sede da Funda-

centro em São Paulo. 
 

 
 

     Com a participação na mesa 

de abertura do Presidente do Ins-

tituto Preven, Edson Rildo; o Pre-

sidente em Exercício da Funda-

centro, Robson Spinelli Gomes; 

Olavo Fernandes Maciel (Diretor 

Editorial), José Valverde Macha-

do Filho (Coordenador da Codea-

gro) e Washington Santos (Mara-

dona), representante da bancada 

dos trabalhadores junto à Comis-

são Tripartite Paritária Permanen-

te (CTPP), o evento de lança-

mento contou com a apresentação 

do vídeo institucional do Instituto 

Preven e apresentação da revista. 
 

 
 

     De periodicidade bimestral, a 

Revista Preven terá 11 seções di-

vididas por cores diferenciadas 

que irão abordar pautas voltadas 

para Boas Práticas; Normas Re-

gulamentadoras; Risco Ocupacio-

nal; Proteção ao Trabalhador; Tra-

balhadores; Saúde Ocupacional; 

Artigos; Tecnologia; Entrevista; 

Produtos e Serviços e Coluna do 

Trabalhador. 

     Nas versões impressa e digi-

tal, a Revista Preven traz um dife-

rencial que é a realidade aumen-

tada, onde o leitor poderá ver com 

detalhes, as imagens sobre al-

guns tipos de órgãos do corpo 

humano, ou até mesmo situações 

de trabalho, combinando o efeito 

virtual com o ambiente real. 

     O projeto editorial da revista 

será de caráter transversal, onde 

um  único  tema  estará  presente 

 

 

 

 
 

nos mais diversos segmentos do 

trabalho, além de possuir caráter 

informativo e educativo. “A Revis-

ta Preven nasce de uma mistura 

entre a realidade do Brasil e o a-

tual quadro epidêmico de aciden-

tes do trabalho. A revista é um 

processo de informação que pode 

levar conteúdo e conhecimento às 

pessoas”, destacou o Cientista 

Político e Presidente do Instituto 

Preven, Edson Rildo. 
 

 
 

     Para o Presidente em Exercício 

da Fundacentro e Presidente do 

Conselho Editorial da Revista 

Preven, Robson Spinelli Gomes, 

que se considera privilegiado pe-

lo convite para atuar como Presi-

dente do Conselho Editorial, a 

parceria com o Instituto Preven e 

agora o lançamento da revista, re-

forçam a necessidade de levar ao 

trabalhador mecanismos de pre-

venção e de linguagem acessível. 

“A revista não terá um caráter po-

lítico, mas trará pautas que pos-

sam resultar em ações que ga-

rantam melhorias no ambiente de 

trabalho e consequentemente aos 

trabalhadores”, afirmou Spinelli. 
 

 
 

     A diversidade será um dos 

pontos a serem pautados pela re-

vista. Em sua primeira edição, o 

tema “mulher no mercado de tra-

balho” discute o empoderamento, 

as diferenças salariais e discre- 
pâncias na ocupação de cargos 

políticos. Na visão do Diretor Edi- 
 

 

torial, Olavo Fernandes Maciel, a 

revista deverá alcançar diferentes 

públicos e estar presente também 

nas escolas, a fim de promover 

um debate sobre o tema segu-

rança e saúde no trabalho. 
 

 
 

     A segurança alimentar também 

irá compor a edição da revista. De 

acordo com o coordenador da 

Codeagro, a agenda contemporâ-

nea de agricultura alimentar tem 

uma grande interface com vários 

setores e também com a seguran-

ça  do  trabalho.  “Quando conver- 
 

 
 

sei inicialmente com os idealiza-

dores do projeto, consegui enxer-

gar a intersetorialidade do tema, 

como também entendo que deve-

mos ter a responsabilidade com-

partilhada nesse sentido”, refor-

çou José Valverde. 
 

 
 

     No encerramento da mesa, o 

representante dos trabalhadores 

na CTPP, Maradona, reforçou a 

composição da comissão, as 

principais ações realizadas e a-

nunciou a criação de um grupo de 

trabalho que irá retomar a dis-

cussão da NR-10 e incluir no te-

ma portadores de deficiência, a 

possibilidade do empregador so-

licitar junto ao fornecedor, equi-

pamentos de proteção individual 

adaptados ao trabalhador porta-

dor de deficiência. Norminha 
 

 
 

Conheça a Revista Preven. 

 

 

     Felicidade e trabalho são 

realmente conceitos que podem 

andar juntos? Há quem diga que 

não só é possível como deveria 

ser regra. O certo é que as novas 

gerações estão cada vez mais em 

busca de empregos que não se-

jam só financeiramente compen-

sadores, mas que também tragam 

satisfação pessoal. De acordo 

com Guilherme Krauss, fundador 

da Humans at Work, consultoria 

de comportamento e felicidade no 

trabalho, a busca por bem-estar 

no emprego é uma tendência em 

alta. “Isso se explica por uma 

questão cultural. Há uma dedica-

ção extrema ao ofício, e a gente 

passa boa parte da vida no tra-

balho. Com isso, é natural que as 

pessoas procurem por isso”, ex-

plica. 

     Mas que felicidade é essa? De 

acordo com pesquisa do Boston 

Consulting Group (grupo de con-

sultoria empresarial), os brasilei-

ros consideram reconhecimento 

profissional, aprendizado, desen-

volvimento de carreira e equilí-

brio entre vida pessoal e trabalho 

como os principais indicadores 

de realização no ambiente corpo-

rativo. As vantagens de ter cola-

boradores contentes são inúme-

ras, a começar pela promoção da 

saúde. Para Susanne Andrade, 

consultora de desenvolvimento 

humano e escritora, a insatisfação 

nos escritórios tem contribuído 

para o aumento de casos de do-

enças mentais. “O mercado de 

trabalho tem muita pressão, muita 

competitividade, e receber um 

bom salário não é motivação sufi-

ciente, causando ansiedade.” Não 

à toa, só em 2016, ao menos 75,3 

mil pessoas se afastaram das ati-

vidades laborais por depressão, 

de acordo com dados do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST). 

     A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) estima que, até 

2020, essa doença será a mais in-

capacitante do mundo. Para além 

dos efeitos na vida pessoal, pro-

fissionais felizes nos empregos 

são bons para as empresas. Um 

estudo do Center for Positive Or-

ganizational Scholarship, da Uni-

versidade da Califórnia, mostrou 

que funcionários que se consi-

deram felizes com o que fazem 

têm desempenho 27% superior, 

125% menos esgotamento, 32% 

mais comprometimento com a or-

ganização e 46% mais satisfação 

com a atividade desempenhada. 

Por isso mesmo, de acordo com 

Guilherme Krauss, pós-graduado 

em psicologia organizacional, in-

vestir em felicidade só traz vanta-

gens para as companhias. 

     Relação ganha ganha 

     “Gente feliz trabalha melhor. É 

fácil observar como dias em que 

estamos nos sentindo bem e ou-

tros em que não estamos influen- 

 

 

ciam nossa performance. No pri-

meiro caso, há mais criatividade, 

produtividade e engajamento, e 

menos afastamento por estresse. 

Além da questão do papel social 

da empresa”, explica. “No mo-

mento em que o trabalhador está 

mais feliz, ele tem mais motiva-

ção. Os ganhos são tanto para a 

empresa quanto para o profis-

sional”, completa Susanne, sócia-

diretora da A&B Consultoria e De-

senvolvimento. A valorização dos 

profissionais equivale a benefí-

cios para os contratantes, de acor-

do com Fernando Cosenza, vice-

presidente de Sustentabilidade da 

Sodexo Benefícios e Incentivos. 

“A gente acredita que a competi-

tividade nas empresas depende 

das pessoas. As tecnologias estão 

disponíveis para qualquer um 

com capital, então, apesar de ter 

importância, ela é commodity. O 

que realmente pode diferenciar 

uma companhia da outra são os 

indivíduos”, destaca. 

     O Índice Sodexo de Qualidade 

de Vida, que monitora como está 

a satisfação dos funcionários com 

seus empregos, não teve resulta-

do muito positivo no último se-

mestre. Houve queda de 13% na 

comparação com o mesmo perío-

do do ano passado. “A gente atri-

bui isso aos eventos econômicos 

e à incerteza eleitoral. Teve tam-

bém a greve dos caminhoneiros, 

que impactou muitas empresas”, 

explica Fernando Cosenza. De a-

cordo com ele, qualidade de vida 

não é sinônimo de felicidade, mas 

é algo que caminha junto. “Os 

países com os mais altos índices 

de felicidade não são os mais ri-

cos, porque isso não necessaria-

mente tem a ver com recursos. Já, 

para ter qualidade de vida, é ne-

cessário dinheiro, é preciso ter 

um bom ambiente físico, saúde e 

bem-estar”, enumera. 

     Apesar do resultado do primei-

ro semestre, ele explica que as 

medições têm mostrado que, de 

forma geral, os brasileiros não es-

tão infelizes com as ocupações. 

“Eu diria que há uma tendência a 

se sentir mais satisfeito do que in-

satisfeito com a qualidade do em-

pregador”, ressalta. Mas poderia 

ser melhor. “O sentimento de sa-

tisfação vai se desdobrar em en-

gajamento, produtividade, eficiên-

cia e isso vai ser devolvido em re-

sultados para a empresa. O dia em 

que o Brasil inteiro entender que o 

que faz um empreendimento dar 

certo ou não são as pessoas, tere-

mos a produtividade que quere-

mos. Hoje, um brasileiro vale por 

um terço de um chileno e meio ar-

gentino em questão de desempe-

nho. Temos índices baixos porque 

as empresas investem pouco nas 

pessoas”, esclarece. 

     Por um ambiente agradável 

      “É papel das organizações cri- 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/tf_carreira/2018/09/23/tf_carreira_interna,707728/manter-trabalhadores-felizes-e-desafio-para-as-empresas.shtml
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
http://www.norminha.net.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.institutopreven.org/revista

