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Foi realizada na última sexta-feira a posse da diretoria do Sindicato dos Operários Portuários de Santos (Sintraport). A direção 

eleita, liderada pelo atual presidente, Claudiomiro Machado ‘Miro’, obteve 98% dos votos úteis.  O presidente da Força Sindical, 

Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força, destacou a luta dos portuários em defesa da aposentadoria e da unidade. “Toda a 

categoria deve estar além de muito empenhada, unida para fortalecer a luta contra a reforma da Previdência”. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral– 20/03/2018 

 

 

  

A reforma da Previdência deixou o Congresso e vai subir nos palanques, disse a empresários do setor 
supermercadista ontem o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun. Em seu discurso de abertura da 
Convenção Abras, no Rio de Janeiro, Marun acusou políticos contrários à reforma de hipócritas, por não terem 
votado pela sua implementação por motivos eleitoreiros. “Ouso dizer que o grande problema do Brasil, fora a 
corrupção, é a hipocrisia, homens e mulheres na política não dizem o que realmente pensam”, disse Marun, 
afirmando que a não aprovação da reforma da Previdência foi o pior revés que o governo Temer sofreu. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral– 20/03/2018 

 

  

 

 

O Ministério do Trabalho sediou na última sexta-feira (16) a primeira reunião ordinária do Fórum Nacional de 
Aprendizagem Profissional (FNAP). Durante o evento, foi realizada exposição do panorama de resultados do 
primeiro Plano Nacional de Aprendizagem (PNAP), bem como a apresentação da segunda edição do plano, que 
está em construção. O diretor de Políticas de Empregabilidade do Ministério do Trabalho, Higino Brito Vieira, 
ressaltou a importância do FNAP para a sociedade. “Este fórum é um ambiente para discussão e aprimoramento 
de políticas públicas de aprendizagem, com foco em jovens em situação de vulnerabilidade”, afirmou. Vieira 
destacou ainda a necessidade de conscientizar as empresas quanto ao verdadeiro valor da inserção de jovens 
no mercado de trabalho. “O nosso grande papel é levar as empresas a crerem na aprendizagem profissional 
como um investimento e não como um custo”, acrescentou. O documento que serviu como base do segundo 
Plano Nacional de Aprendizagem foi construído com o auxílio de especialistas da Organização Internacional de 
Trabalho (OIT). A instituição participou de uma oficina com membros do colegiado do Fórum em 2017. O encontro 
gerou um relatório contendo ações e anseios das organizações participantes. Entre as metas para o segundo 
PNAP estão o fomento a campanhas publicitárias com vistas à expansão da contratação de aprendizes, ações 
voltadas a municípios do interior do país e a utilização da aprendizagem como instrumento para erradicação 
trabalho infantil. A expectativa é que isso gere um aumento do número de contratações de jovens aprendizes 
em situação de vulnerabilidade social. O FNAP reúne entidades governamentais, o Sistema Nacional de 
Aprendizagem, entidades sem fins lucrativos voltadas à qualificação profissional, representantes de conselhos 
federais, entidades da sociedade civil, representantes da classe dos trabalhadores e empregadores. O grupo se 
reunirá novamente em abril para a votação do documento final do Plano Nacional de Aprendizagem. 

Fonte: http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=5630 

  

 

Por conta da campanha salarial, os servidores de Santos que trabalham no prédio da Rua Dom Pedro II, 25 
(Centro) decidiram que na quinta-feira (22) irão paralisar as atividades no período da manhã, só entrando para 
trabalhar de tarde. No prédio funciona a Sala do Empreendedor Santista e os departamentos de Administração 
Tributária (DEATRI), de Fiscalização das Receitas (DEFREC) e de Gestão da Tecnologia de Informação e 
Comunicações (DETIC). A Prefeitura de Santos se manifestou ontem dizendo que respeita a decisão e informa 
que as negociações seguem em andamento e evoluindo. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral– 20/03/2018 
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O adoecimento ocupacional e as quedas do trabalho em altura serão o foco da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho (CANPAT), que será realizada pelo Ministério do Trabalho em todo país a partir de abril. “A novidade para 2018 é que, 
diferente dos anos anteriores, a campanha se estenderá por todo o ano, com o intuito de firmamos uma cultura de prevenção 
contínua contra acidentes do trabalho”, ressaltou o ministro interino do Trabalho, Helton Yomura, que participou nesta segunda-
feira (19), em Brasília, de reunião sobre o tema com vários parceiros do governo e da sociedade civil. Yomura destacou que o Ministério 
vai realizar eventos em todos os estados, com foco em datas específicas, como o 1º de maio, o Dia D de Inclusão de Pessoas com 
Deficiência e outras datas importantes para a Inspeção do Trabalho, como o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
(27/07) e o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas (10/10). “Queremos o engajamento de todos para que consigamos 
alcançar as metas e atividades previstas na campanha este ano”, enfatizou. A diretora do Departamento de Saúde e Segurança do 
Ministério do Trabalho, Eva Patrícia Gonçalves Pires, chama a atenção para os dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
demonstrando que as incapacitações e danos à integridade física dos trabalhadores decorrentes de acidentes e doenças do trabalho 
representam 4% do PIB, o que ultrapassa o valor de R$ 200 bilhões /ano somente no Brasil. “A Canpat 2018 foi pensada de forma 
coletiva, junto com instituições apoiadoras, sejam parceiros institucionais ou associações relacionadas aos profissionais. Contamos 
ainda com o apoio de confederações de empregadores e centrais de trabalhadores, além de profissionais da área de segurança e 
saúde no trabalho no país”, salientou a diretora.  

Entre as várias ações desenvolvidas na campanha deste ano, serão realizados estudos e diagnósticos envolvendo questões de 
segurança e saúde, a exemplo de acidentes e adoecimentos, temas da campanha. Dados da OIT de 2013 mostram que, do total de 
acidentes e doenças do trabalho observados em outros países, as doenças ocupacionais representam, em média, 84% desse 
número. Já no Brasil, o número de Comunicações de Acidentes de Trabalho – CAT correspondentes a doenças ocupacionais é inferior 
a 2% do total, o que remete à necessidade de uma real verificação e estudo da questão. “Isso não quer dizer que os trabalhadores 
não adoecem, mas sim que os números, seja em vista da grande subnotificação e pela invisibilidade da doença do trabalho, não estão 
refletindo a realidade”, explica Eva. Segundo a diretora, acidentes com trabalho em altura são frequentes e muitos prejudiciais no 
Brasil, tanto que o fato motivou a publicação de uma norma específica em 2012: a Norma Regulamentadora nº 35. “Mesmo assim, 
quedas de trabalho em altura ainda persistem em segundo lugar em óbitos por acidentes do trabalho típicos com CAT registrada, o 
que justifica a urgência em massificar o tema”, avalia. Estratégia – Durante a campanha de 2018, o Ministério pretende publicar 
diversos materiais que serão distribuídos, como cartilhas sobre trabalho em altura e a NR-35, direcionado a pequenas empresas; 
cartilha sobre manutenção em fachadas; manual consolidado explicativo sobre a NR-35; Guia de Procedimentos da Inspeção do 
Trabalho (Manual de Fiscalização do trabalho em altura) e ainda cartilha sobre adoecimento ocupacional, que buscará orientar 
trabalhadores e empregadores sobre o tema. Além disso, serão produzidos cartazes, banners e folhetos, que serão distribuídos 
pelas Superintendências Regionais nos estados e também por meio digital, numa extensa divulgação do tema nas redes sociais e 
nos sites dos parceiros. No link da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, via página do Ministério, todo o material da campanha 
estará livre para download ao público em geral. A Canpat 2018 será iniciada em abril e finalizada só em outubro. Nesse período, o 
Ministério vai realizar vários eventos em todo país. “Entre os eventos estão previstos a realização de palestras de conscientização 
para país e alunos nas escolas, o lançamento do Prêmio de Frase e de Redação Escolar relacionados à Prevenção de Acidentes do 
Trabalho, destinados aos estudantes do ensino fundamental e médio e, paralelamente, a realização de operativos de fiscalização e 
seminários estaduais sobre conscientização”, frisou.  

Fonte: http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=5627 

 

  

Será lançado nesta terça-feira (20), em São Paulo, o Dicionário de Saúde e Segurança do Trabalhador: Conceitos, 
Definições, História, Cultura. A obra reúne 522 autores, incluindo estrangeiros, e foi organizada pelo médico 
especialista em medicina do trabalho René Mendes. O propósito das 1.280 páginas é funcionar como uma obra de 
referência e beneficiar não apenas os profissionais da área, mas principalmente os trabalhadores brasileiros. O 
dicionário possui 1.236 verbetes temáticos, escritos em uma linguagem simples.  

O organizador do livro ressalta que a obra está a serviço dos mais vulneráveis, pois atenderá de forma abrangente as 
associações e sindicatos em prol do cidadão. “Se um sindicato, por exemplo, tiver dúvida sobre como atuar em caso 
de assédio moral ou outro tema, ele pode consultar o livro. A partir daí, terá as orientações sobre como proceder. Caso 
queira fazer uma pesquisa mais minuciosa, ao final de cada verbete, ele encontrará referências. Algumas delas, 
inclusive, estão disponíveis na internet”, detalha René Mendes. O organizador explica ainda que para chegar ao 
resultado, o livro contou com a participação de especialistas em saúde e segurança do trabalho e de áreas distintas, 
como direito, sociologia, e outras profissões envolvidas no propósito de promover a equidade, a justiça social e o 
desenvolvimento humano ético e sustentável por meio do trabalho. Dentre os autores, também estão presentes 
representantes da Fundacentro, entidade ligada ao Ministério do Trabalho. “A expectativa é ter um salto na qualidade 
do atendimento no setor. A cada três anos, haverá uma atualização e revisão do que estamos chamando de 
enciclopédia”, conclui Mendes. Após o lançamento em São Paulo, o dicionário também estará disponível em outras 
capitais brasileiras.  

Fonte: http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=5629 

 

  

 

 


