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Foi publicada ontem no “Diário Oficial” a Medida Provisória nº 388, que regulamenta o trabalho
aos domingos. A partir de agora, a cada dois domingos trabalhados, os empregados do comércio
têm direito a folgar no próximo. A decisão é resultado de três anos de negociação entre patrões e
empregados e vale para todas as cidades onde o comércio está autorizado a funcionar aos
domingos. Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a permissão ou não para abertura
nesse dia fica a cargo da legislação municipal e o pagamento de horas extras, ou folgas
compensatórias, tem que ser decidido por meio de negociação entre as partes.

Na avaliação do presidente do Sindicato dos Frentistas, Antonio Vieira Martins, as propostas
atendem aos anseios dos trabalhadores. “Eram reivindicações antigas dos trabalhadores, que não
tinham garantia de folga aos domingos e também é a garantia de que as leis municipais não poderão
ficar acima da lei federal - por isso a MP. Isso cria uma espécie de guarda-chuva nacional para
regulamentar toda a legislação de trabalhadores”, disse.

A Lei 10.101/2000, segundo o presidente, na era clara em relação ao assunto. Com a
regulamentação, além de oportunizar mais momentos de folga e lazer para os trabalhadores,
haverá, a médio prazo, o aumento na geração de empregos, porque será preciso mais funcionários
para cumprir a escala de uma folga aos domingos para cada dois domingos trabalhados. A lei
anterior, permitia uma folga aos domingos para cada três domingos trabalhados. “O papel do
sindicato agora é o de fiscalizar o cumprimento das escalas de trabalho”, conclui.

Mais fMais fMais fMais fMais folgolgolgolgolgaaaaa
aos domingos!aos domingos!aos domingos!aos domingos!aos domingos!
Empregados que trabalharem dois domingos seguidos
terão direito a folgar no próximo. A lei anterior, permitia uma
folga aos domingos para cada três domingos trabalhados

Quem faz aniversário em outubro pode sacar, a partir do dia 12,
o programa do abono salarial e os rendimentos do PIS (Programa de
Integração Social). Os trabalhadores poderão receber até o dia 30 de
julho de 2008. Tem direito ao abono salarial todo trabalhador que
estiver cadastrado no PIS/Pasep até 2002, que tenha trabalhado, no
mínimo, 30 dias em 2006 com carteira de trabalho assinada pela
empresa e tenha recebido, em média, até dois salários mínimos
mensais.

O valor do abono corresponde a um salário mínimo vigente na
data do pagamento, atualmente R$ 380. Os rendimentos do PIS
estarão disponíveis aos participantes cadastrados até 4 de outubro
de 1988, desde que ainda tenham saldo de quotas do PIS. Para
retirar os benefícios, o trabalhador deve estar com o Cartão do
Cidadão e senha cadastrada.

Calendário de pagamento
Abono salarialAbono salarialAbono salarialAbono salarialAbono salarial

Julho 08/08/2007
Agosto 15/08/2007
Setembro 22/08/2007
Outubro 12/09/2007
Novembro 19/09/2007
Dezembro 25/09/2007
Janeiro 09/10/2007
Fevereiro 17/10/2007
Março 24/10/2007
Abril 09/11/2007
Maio 13/11/2007
Junho 21/11/2007
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O que éO que éO que éO que éO que é
ASSÉDIOASSÉDIOASSÉDIOASSÉDIOASSÉDIO
MORAL?MORAL?MORAL?MORAL?MORAL?

O assédio moral trabalhista não é um fenômeno novo - existe desde
que existem as relações trabalhistas. No entanto, no passado, o
assédio moral não era questionado pelo funcionário. De alguns anos
para cá, esta realidade mudou. O assédio moral tem provocado uma
quantidade crescente de ações judiciais contra empresas de todos os
setores. Além do prejuízo financeiro, o assédio moral provoca a queda
de rendimento profissional e, algumas vezes, alteração no clima de
trabalho de toda a equipe. Segundo levantamento da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), a violência moral no trabalho é um
fenômeno mundial e provoca danos à saúde física e mental.

FORMAS COMO O ASSÉDIO MORAL SE CONCRETIZA
 Ignorar a presença do outro e sequer cumprimentá-lo
 Ameaçar constantemente, gritar e intimidar o trabalhador
 Sobrecarregar o outro de trabalho para que não consiga realizá-

lo totalmente e ainda retirar o material necessário à sua execução
 Fazer brincadeira de mau gosto em relação ao trabalhador quando

este falta ao trabalho por problema de saúde próprios ou da família
 Fazer pressões para que o trabalhador não traga atestados

médicos quando fica doente e que volte a trabalhar quando ainda está
adoecido
 Marcação de número de vezes que o trabalhador vai ao banheiro

e quanto tempo fica
 Vigiar constantemente o trabalho que está sendo feito, desqua-

lificando-o
 Desvalorizar a atividade profissional do trabalhador
 Condicionar a concessão de um benefício ou mesmo direito à

exigência de produção e limite de faltas de trabalho
 Na administração pública, exigir que servidores façam campanha

eleitoral para determinado candidato apoiado direta ou indiretamente
pelo assediador

COMO ATUAR JUDICIALMENTE
 Denunciar para a direção do sindicato
 Formular requerimentos administrativos pedindo providencias e

alertando o empregador que poderá arcar com pesadas indeniza-
ções, além de outras sanções
 Solicitar a instalação de processos disciplinares para apurar

responsabilidades e punir responsabilidades
 Propor interpretações judiciais como forma de exigir uma mani-

festação dos empregadores e medidas de repressão à prática
 Propor medidas judiciais cautelares
 Impetrar mandados de segurança
 Ajuizar ações com obrigações de fazer ou não fazer
 Formular denúncias ao Ministério Público do Trabalho
 Registrar boletim de ocorrência por ofensa à honra e prática de

outros delitos
 Pedir às entidades representativas e legitimadas para ajuizar ação

civil pública ou ações coletivas inibitórias
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NR 17- Normas regulamentadoras de segurança e
saúde no trabalho
17.3.5. Para as atividades em que os trabalhos devam ser
realizados de pé, devem ser colocados assentos para
descanso em locais que possam ser utilizados por todos os
trabalhadores durante as pausas.
NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais
de Trabalho
24.1.3. Os locais onde se encontrarem instalações sanitárias
deverão ser submetidos a processo permanente de
higienização, de sorte que sejam mantidos limpos e
desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de
trabalho. (124.003-0 / I1)
24.1.8. Será exigido, no conjunto de instalações sanitárias, um
lavatório para cada 10 (dez) trabalhadores nas atividades ou
operações insalubres, ou nos trabalhos com exposição a
substâncias tóxicas, irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras
ou substâncias que provoquem sujidade. (124.008-0/I1)
24.2. Vestiários.
24.2.1. Em todos os estabelecimentos industriais e naqueles em
que a atividade exija troca de roupas ou seja imposto o uso de
uniforme ou guarda-pó, haverá local apropriado para vestiário
dotado de armários individuais, observada a separação de
sexos. (124.043-9 / I1)
24.2.11. Nas atividades e operações insalubres, bem como nas
atividades incompatíveis com o asseio corporal, que exponham
os empregados a poeiras e produtos graxos e oleosos, os
armários serão de compartimentos duplos. (124.056-0 / I1)
24.2.16. É proibida a utilização do vestiário para quaisquer
outros fins, ainda em caráter provisório, não sendo permitido,
sob pena de autuação, que roupas e pertences dos empregados
se encontrem fora dos respectivos armários. (124.061-7 / I1)
24.6. Condições de higiene e conforto por ocasião das refeições.
24.6.1. As empresas urbanas e rurais, que possuam
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT, e os órgãos governamentais devem oferecer a seus
empregados e servidores condições de conforto e higiene que
garantam refeições adequadas por ocasião dos intervalos
previstos na jornada de trabalho. (124.141-9 / I1)
24.6.3. Na hipótese de o trabalhador trazer a própria alimentação,
a empresa deve garantir condições de conservação e higiene
adequadas e os meios para o aquecimento em local próximo ao
destinado às refeições. (124.144-3 / I1)
24.7. Disposições gerais.
24.7.1. Em todos os locais de trabalho deverá ser fornecida aos
trabalhadores água potável, em condições higiênicas, sendo
proibido o uso de recipientes coletivos. Onde houver rede de
abastecimento de água, deverão existir bebedouros de jato
inclinado e guarda protetora, proibida sua instalação em pias ou
lavatórios, e na proporção de 1 (um) bebedouro para cada 50
(cinqüenta) empregados. (124.150-8 / I2)
24.6.5. Os sindicatos de trabalhadores que tiverem conhecimento
de irregularidades quanto ao cumprimento desta Norma poderão
denunciá-las ao Ministério do Trabalho e solicitar a fiscalização
dos respectivos órgãos regionais. (124.148-6 / I1)
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As Normas Regulamentadoras (NR) relativas à
segurança e medicina do trabalho são de

observância obrigatória pelas empresas privadas e
públicas e pelos órgãos públicos da administração

direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes
Legislativo e Judiciário, que possuam empregados

regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT)

Sub-sede Pato Branco:
Rua Dr. Silvio Vidal, 235, em frente ao
Colégio Agostinho Pereira - anexo ao

Sindicato dos Empregados no Comércio.
Telefone (46) 3224-6802
Antonio Vieira Martins

 Presidente


