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Conheça medidas para prevenir o adoecimento do trabalhador

Entre 2012 e 2016, 55,3 mil casos de trabalha-
dores que se licenciaram das atividades por trans-
torno psicológico foram registrados no Brasil. Entre 
as causas frequentes estão: a carga de trabalho ex-
cessiva, insegurança laboral, exigências contradi-
tórias, falta de clareza nas funções, falta de apoio, 
assédio moral ou sexual, entre outros.

Esse retrato é do Observatório Digital, iniciati-
va firmada entre o Ministério Público do Trabalho 
e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), e 
aponta para um aumento de casos de depressão e 
transtornos de ansiedade, além de outros transtor-
nos psicológicos, que representam quase 28 mil 
dos casos registrados. 

Confira dicas que tornam o ambiente de traba-
lho mais positivo.

A) Metas alcançáveis
Para o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, 

Jeferson Seidler, é importante que o empregador 
crie um ambiente que não represente um risco per-
manente ao trabalhador. 

“Depende de o empregador adotar medidas 
de controle, em especial, aquelas pertinentes ao 
ritmo de trabalho e às metas adequadas, ou seja, 
alcançáveis.”

B) Redução do estresse
Segundo o auditor, é recomendável o investi-

mento em treinamento de lideranças para melho-

Setor alimentício contraria da-
dos sobre diferenças de gênero

rar as relações interpessoais e em iniciativas que 
diminuam o estresse, como pausas, ginástica labo-
ral e outras atividades de relaxamento.

C) Para o trabalhador
O Ministério do Trabalho recomenda que o tra-

balhador permaneça sempre vigilante para manter 

sua rotina saudável. Se estiver passando por situ-
ação de risco, ou se algum colega também estiver 
em situação similar, a dica é relatar as observações 
ao superior por meio da Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA), não só em casos de in-
segurança no trabalho, mas também em casos de 
transtorno mental.

Norma regulamenta as condições ideais para o trabalho
Todo mundo já sabe que o verão é a estação mais 

quente do ano. Mas, nem todos têm conhecimento dos 
direitos que a legislação garante para os funcionários com 
relação à temperatura. A norma regulamentadora (NR) 
17, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), prevê di-
versas regras que precisam ser seguidas no ambiente de 
trabalho para garantir as condições adequadas.

Trabalhar sentindo calor pode ser prejudicial à produ-
tividade do colaborador. Segundo o médico Rui Bocchino 
Macedo, clínico geral, o calor aumenta o gasto de energia 
consumido pelo corpo. Assim, quando ficamos expostos a 
temperaturas mais altas, ocorrem mais comumente sinto-
mas como cansaço, sono e fadiga.

“Quando o organismo sofre com a alta temperatura, 
ele tenta economizar energia e, ainda, pode aumentar a 
sudorese. No suor, estão contidos elementos como sódio, 
potássio, entre outros. O aumento na sudorese faz com 
que haja a perda desses eletrólitos, o que pode gerar ou-
tros problemas, como câimbra e fraqueza”, explica o clínico 
geral.

Para evitar problemas graves e o desconforto nos fun-
cionários, as empresas precisam ficar atentas às normas 
regulamentadoras. 

“A NR 17, do Ministério do Trabalho e Emprego, de-
termina que a temperatura do ambiente de trabalho deve 
ficar entre 20 e 23ºC e a umidade relativa do ar não pode 
ser menor do que 40%. Já a ISO 9241 recomenda tempe-
ratura entre 20º e 24ºC no verão e 23 a 26ºC no inverno, 
com umidade relativa entre 40% e 80% e velocidade má-
xima do ar a 0,75 m/s”, esclarece Ângela Glomb, advogada 
especialista em Direito do Trabalho.

A advogada também orienta como a empresa deve 
proceder, já que não há como ter o controle sobre a tem-
peratura em todos os ambientes. 

“O que a gente indica é colocar um papel com estas 
recomendações próximo ao aparelho de ar-condicionado 
ou ao controle. Assim, cada um que for mexer no equipa-
mento fica sabendo das orientações. Se tiver pessoas que 
não gostam do ar e outras que preferem o ambiente mais 
fresco, é possível também remanejar os colaboradores “.
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Trabalhadores da Cocam recebem premiação pela Participação nos Resultados

Uma boa notícia aos trabalhadores da Cocam Cia 
de Café Solúvel de Catanduva! No dia 15 de feverei-
ro, a empresa pagou, em parcela única, o prêmio 
pela Participação nos Resultados (PR) referente ao 
ano de 2017.

Diretores do Sindicato da Alimentação de Ca-
tanduva e região (Sinal) e da Cocam se reuniram, 
na manhã de quinta-feira, dia 08 de fevereiro, para 
tratar do pagamento do prêmio. 

É de conhecimento de todo o mundo – pelo menos, de 
toda a América – que a população da Venezuela enfrenta uma 
das piores crises política, econômica e humanitária de sua his-
tória.

Desde que o ditador Nicolás Maduro erradicou a democra-
cia no País vizinho, seus moradores não têm outra saída que a 
fuga para o Brasil e à Colômbia. Estão em busca de comida, em-
prego, moradia, enfim, requisitos básicos para a sobrevivência 
e que é direito de todo o cidadão.

Homens, mulheres e crianças sofrem com a fome. Passam 
dias sem qualquer alimento. Enganam o estômago que ‘ronca’ 
apenas com água. Com base nos dados da Cáritas – os únicos 
disponíveis na Venezuela atualmente –, a estimativa é de que 
pelo menos 300 mil crianças entre 0 e 5 anos estejam com des-
nutrição moderada ou severa, isso levando em conta apenas a 
população mais pobre do país.

A escassez de alimentos, no entanto, não tem sido uma 
triste exclusividade dos mais pobres. Com uma inflação que 
rompeu a casa dos 2.000% em 2017 e que promete passar dos 
10.000% em 2018, a queda na capacidade de consumo atingiu 
todos os assalariados.

Incapaz de produzir seus próprios alimentos, a Venezuela 
importa quase tudo que consome. Com uma crise cambial e in-
flação alta, produtos simples, como frango congelado, chegam 
a valer mais de 50% do salário mínimo e dos bônus de alimen-
tação distribuídos pelo governo.

Quem pensa que a situação no Brasil está longe da rea-
lidade acima, está enganado. Você já parou para observar as 
dezenas de pessoas que se aglomeram nos semáforos para 
conseguir algum trocado? E isso não é mais exclusividade dos 
grandes centros. Nas pequenas cidades, ocorre o mesmo.

Você já procurou saber os números reais do desemprego 
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no Brasil? Você tem idéia do que é um contingente de mais de 
12 milhões de pessoas sem alguma ocupação e que precisam 
de dinheiro para sustentar-se e manter a dignidade de sua fa-
mília?

Quantas crianças morrem por desnutrição todos os anos? 
Como está o atendimento na área pública de saúde e educa-
ção? E a segurança? Estamos à mercê de bandidos; de ladrões 
e traficantes que fazem de tudo por dinheiro, sem pensar – e 
poupar – a vida alheia.

Órgãos de pesquisa, manipulados pelo Governo Federal, 
mostram uma inflação mentirosa. A cada semana, os preços 
nos supermercados estão pela hora da morte. Basta perguntar 
para uma dona-de-casa. Aproveite e a indague sobre como ela 
se vira para conseguir comprar os alimentos e pagar as contas 
do mês. Não à toa, o índice de inadimplência só faz crescer. Ou 
você se alimenta ou paga as contas e morre de fome.

Enquanto isso, nos obscuros corredores palacianos de 
Brasília, os políticos discutem mazelas. Só pensam em dinheiro 
para elaboração e aprovação de emendas que de nada surtem 
efeito. Pouco se importam com o povo, afinal, com tantas rega-
lias, o conforto e o bem-estar estão garantidos.

Seria ‘chover no molhado’ se pedíssemos que os brasileiros 
fossem atentos o suficiente para escolherem seus representan-
tes nas próximas eleições? É um clichê? Sim! Porém, teremos 
que repeti-lo até que entendam. Ou veremos o Brasil caminhar 
para um regime ditatorial, com inflação ainda mais absurda, 
falta de comida, protestos desordenados até que nos reste fugir 
para outro lugar. Mas para onde?

Eu não quero – e não aceito – que o meu País se transfor-
me naquilo que a Venezuela se tornou nos dias atuais. Quero 
dignidade para viver. Contra fatos não há argumentos. Enten-
deram ou querem que eu desenhe?

Venezuela brasileira

A empresa informou à diretoria do Sindicato que 
a apuração das metas foi encerrada no dia 01 de fe-
vereiro e 97% das metas de produção e de embarque 
foram atingidas.

Ainda de acordo com a Cocam, a meta global 
(departamental) resultou no valor de R$ 1.176,83 
para os trabalhadores que não se afastaram durante 
o ano e, de forma proporcional, para aqueles que se 
afastaram ou foram admitidos, demitidos durante o 

ano, como previsto no Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) assinado com o Sindicato.

Quanto às metas setoriais ou individuais, que 
equivalem a até 60% da meta global, os trabalhado-
res receberam conforme o percentual apurado. 

Receberam ainda, como incremento, percentual 
sobre o tempo de casa e atividade secundária, con-
forme regras previstas no Acordo Coletivo.

Cutrale é condenada a pagar R$ 2 milhões por descumprir normas de segurança
A Sucocítrico Cutrale foi condenada pela 2ª Vara do 

Trabalho de Araraquara (SP) a pagar uma indenização de 
R$ 2 milhões por não cumprir normas de segurança do 
trabalho. A decisão cabe recurso no Tribunal Regional do 
Trabalho. A empresa informou ao G1 que vai recorrer. 

A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Públi-
co do Trabalho, após uma inspeção da Gerência Regional 
do Trabalho e Emprego em 2016. Na ocasião, a Cutrale, 
considerada uma das maiores fábricas de suco do mundo, 
passava por obras de ampliação e manutenção.

Segundo o MPT, a fiscalização descobriu irregularida-
des sérias, que geravam risco de acidentes e ameaçavam 
a vida dos trabalhadores, incluindo os riscos de queda de 
altura e esmagamento no transporte de materiais, tendo 
sido lavrados diversos autos de infração. Os fatos foram 
confirmados judicialmente.

Além do pagamento da indenização por danos mo-
rais coletivos, a Cutrale foi condenada a cumprir dez obri-
gações relacionadas às normas de saúde e segurança do 

trabalho, sob pena de multa de R$ 10 mil por dia, por obrigação 
descumprida.

Em nota, a assessoria de imprensa da Sucocítrico Cutrale 
informou que a empresa possui “equipe de profissionais da área 
de segurança e saúde ocupacional, que realizam treinamentos 

e fornecem todos os equipamentos e condições de segu-
rança para a realização do trabalho, razão pela qual não 
se conforma com a decisão e irá recorrer para a instância 
superior para buscar a improcedência da condenação”, 
informou.
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E Vinte e um por cento. É essa a diferença sa-
larial entre homens e mulheres nas mesmas fun-
ções em Catanduva. O levantamento da Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS), que leva em 
consideração o ano de 2016, o mais recente, mos-
tra que é exatamente esse percentual que elas 
têm a menos que eles no salário.

O estudo mostra que essa, que é a maior di-
ferença, foi vista na ocupação de alimentador 
(a) de linha de produção. Nesse setor, os homens 
ganham R$ 1.877,00, enquanto as mulheres rece-
bem R$ 1.470,00. O que corresponde a R$ 407,00 
a menos que elas deixam de receber.

As diferenças entre as ocupações com maiores 
estoques não param por ai. Na função de vende-
dor (a) de comércio varejista foi vista a segunda 
maior variação, desta vez de 19%. O motivo é 
que os homens ganham R$ 2.157,00, em média, 
enquanto que as mulheres ganham R$ 1.735,00. 
Uma diferença de R$ 422,00 que eles têm a mais 
que elas.

A função de faxineiro (a) teve a terceira maior 
variação, ainda de acordo com o levantamento, 
desta vez de 17%. Enquanto os homens ganham 
R$ 1.536,00, as mulheres recebem, pelo mesmo 
serviço, R$ 1.274,00. O que corresponde a R$ 
262,00.

Em quarto lugar, aparece o trabalho de mo-
torista de caminhão em rotas tanto regionais 
quanto internacionais. Nesse setor, os homens 

Diferença salarial entre gêneros – setor alimentício contraria pesquisa Campanha alerta para epidemia de greening na região de Tabapuã
Unidos contra o greening. Esse é o tema de campa-

nha promovida pela Prefeitura de Tabapuã, interior de 
São Paulo, em parceria com o Grupo Junqueira Rodas e 
Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), que teve 
início na segunda-feira, dia 19 de fevereiro.

Serão duas frentes de ação – uma educativa, com 
distribuição de material educativo e conscientização 
para a população e produtores rurais e outra de erradi-
cação dos pés de murta, também conhecida como dama 
da noite (Murraya paniculata), e laranja que estejam 
contaminados com a bactéria causadora do greening ou 
amarelão.

A doença é causado pelas bactérias Candidatus Li-
beribacter asiaticus e Candidatus Liberibacter america-
nus, sendo transmitidas para os pomares pelo psilídeo 
Diaphorina citri. A contaminação é capaz de dizimar um 
pomar inteiro.

Na primeira parte da campanha, será distribuído o 
material educativo. Na sequência, com apoio de cola-
boradores da Junqueira Rodas, técnicos da Prefeitura 
e Fundecitrus será feita uma varredura em toda a área 
urbana, bem como em pequenas propriedades na área 
rural, para erradicação de pés de murta e laranja que 
estejam contaminados.

Nos locais que tiverem mudas erradicadas será do-
ada outra muda, mas de planta ornamental para ser 
plantada na mesma área.

Segundo Rodrigo Rodas Lemo, gerente de produção 
agrícola da Junqueira Rodas, combater o greening é de 
suma importância para a citricultura. 

“É preciso um monitoramento rigoroso, tanto do in-

ganham R$ 2.785,00, enquanto que as mulheres 
recebem R$ 2.389,00. Uma diferença de 14%, ou 
de R$ 396,00 em dinheiro.

Em quinto, ficou a profissão de auxiliar de es-
critório em geral, com uma variação de 12%. Os 
homens recebem R$ 1.920,00, enquanto que as 
mulheres têm salário mensal de R$ 1.681,00, ou 
seja, elas recebem R$ 239,00 a menos que eles.

Exceção à regra
De acordo com o secretário geral do Sindicato 

da Alimentação de Catanduva e região (Sinal), 
Marcelo dos Santos Araújo, a categoria da Ali-
mentação não tem registrado essa prática.

“Caso haja diferença salarial entre homens e 
mulheres, na mesma função, é preciso denunciar 
ao Sindicato, uma vez que nós não aceitamos ne-
nhuma descriminação”, explica.

Ele explica que os acordos e convenções de 
trabalho preveem que todos são iguais, indepen-
dente de sexo, cor e raça.

“Nunca houve uma reclamação nesse sentido. 
É importante lembrar que os documentos assi-
nados pelo Sindicato, como os acordos e conven-
ções, possuem um valor, que é do piso salarial, 
que é a base e o mínimo que o trabalhador ou 
trabalhadora deve receber quando ingressa na 
empresa”, destaca Araújo.

O que pode ocorrer, de acordo com o dirigen-
te sindical, é classificação de cargo, por exemplo, 

seto que transmite as bactérias quanto de plantas con-
taminadas, por isso a importância da campanha e ação 
associadas”, ressalta. Hoje, segundo a Fundecitrus, no 
Estado de São Paulo, 16,73% das laranjeiras do cinturão 

citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro estão conta-
minados com o greening. Na microrregião de Rio Preto, 
a taxa vem aumentando – no ano passado, foi de 5,49% 
contra 3,3% em 2016.

operador I, II e III. Sendo assim, cada um ganha 
um valor diferente fazendo a mesma função. E 
isso depende de cada empresa, que pode levar 
em consideração o tempo do trabalhador na em-
presa ou reconhecimento do desempenho do tra-
balho. Isso ocorre tanto para homem e mulheres.

“O equilíbrio interno é conseguido pela ava-
liação correta dos cargos de forma a manter uma 
hierarquia. Esse equilíbrio é muito importante 
devido ao fato de os trabalhadores julgarem a 
equidade de suas remunerações, comparando 
com os demais colaboradores”, cita.

Com isso, segundo ele, cada empresa usa di-
ferentes métodos no seu Plano de Cargos e Salá-
rios, como: 

- Planejamento e divulgação do plano. 
- Elaboração do plano, Análise de cargos.
- Coleta de dados, Avaliação dos Cargos.
- Escolha de cargos chave, Pesquisa salarial.
- Escolha dos cargos, Política salarial.
- Salário de admissão, Política de remunera-

ção.
- Definição de adicionais salariais, Carreiras 

profissionais.  
“O objetivo principal do plano é estabelecer 

uma política eficaz para a ascensão profissional 
dos seus colaboradores, de acordo com suas apti-
dões e desempenho; assim como subsidiar o de-
senvolvimento no plano de carreiras com vistas a 
atingir os objetivos da Empresa”, finaliza.

Tempo médio do desemprego no País aumenta para 14 meses
O tempo médio de desemprego entra os brasi-

leiros já chega a 14 meses, maior do que o observado 
em 2016, quando girava em torno de 12 meses. É o que 
mostra pesquisa ‘O desemprego e a busca por recoloca-
ção profissional no Brasil’, divulgada nesta semana.

Realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) em todas as capitais, o estudo mostra que 
59% dos desempregados são do sexo feminino, com 
média de idade de 34 anos; 54% têm até o ensino mé-
dio completo, 95% pertencem às classes C/D/E e 58% 
têm filhos.

Entre os que já tiveram um emprego antes, 34% 
atuavam no segmento de serviços, enquanto 33% no 
setor de comércio e 14% na indústria. A média de per-
manência no último emprego foi próximo a dois anos e 
nove meses.

No último emprego, 40% dos desempregados pos-
suíam carteira assinada, 14% eram informais e 11% au-
tônomos ou profissionais liberais. Já 8% dos desempre-
gados atuais estão buscando a primeira oportunidade 

profissional.
“Tudo aponta para um cenário de recuperação no mer-

cado de trabalho, mas este ainda é um movimento tímido e 
que, no momento, permanece concentrado na informalida-

de, o que implica em contratações sem carteira assinada 
e atividades feitas por conta própria”, avalia o presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro., por meio de nota à im-
prensa.


