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Companhias capacitam para implantar o eSocial 
 

 

Apesar da obrigatoriedade da implantação do eSocial a partir de abril, 36% das 
empresas contábeis e dos departamentos contábeis-financeiros de companhias 
do país ainda não começaram a promover mudanças para se adaptar à 
exigência. Por outro lado, 45% delas já passaram a capacitar colaboradores. Os 
dados fazem parte da pesquisa "O impacto do eSocial nas empresas contábeis", 
realizada pela Wolters Kluwer Prosoft, multinacional provedora de softwares 
fiscais, e divulgada com exclusividade para o Valor.   
Leia na íntegra – acesse o link abaixo  
http://www.aasp.org.br/aasp/imprensa/clipping/cli_noticia.asp?idnot=15931 

PPRA - NR 9 – Parte IV  ASSÉDIO SEXUAL 
 

CONTINUAÇÃO - PASSO A PASSO PARA ELABORAÇÃO DO 
PPRA 

4. Os equipamentos de medição mais utilizados são: o dosímetro 
(ruído) que mede a exposição média diária do trabalhador. Para 
uma boa amostragem recomenda-se que a medição cubra pelo 
menos 70% da jornada de trabalho. Decibelímetro para leitura 
instantânea de ruído; acelerômetro para leitura de vibração 
localizada e corpo Inteiro; medidor de stress para avaliação de calor 
com termômetros de bulbo úmido, bulbo seco e termômetro de 
globo para o cálculo do IBUTG e finalmente as bombas de sucção 
para coleta de amostras como poeira, fumos metálicos, etc.  
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QUÍMICOS 
5. Esta fase é a Avaliação. Dependendo a forma com que o relatório 
é montado, podemos chamar também de LTCAT – Laudo Técnico 
de Condições do Ambiente de Trabalho. Assim, para cada resultado 
podemos também concluir se o local é ou não insalubres, 
consultando os limites da NR15. 

6. Comesse a medição pelo ruído, e tenha em mão o maior número 
de dosímetros possível. Quanto maior o número de equipamentos 
mais rápido será a avaliação. Assim, com cinco dosímetros ,por 
exemplo, se a empresa trabalha em dois turnos, é possível fazer 
10(dez) dosimetrias por dia e ainda colocá-los na recarga. 

Continua na próxima edição... 

  

 

Por meio de mensagens de celular, 
uma ex-funcionária de uma lotérica de 
Belo Horizonte conseguiu provar na 
Justiça do Trabalho que sofreu assédio 
sexual. Nos textos, o dono do 
estabelecimento fazia propostas 
amorosas e oferecia melhores 
condições de vida à trabalhadora. 

Condenado em primeira e segunda instância, o empresário terá 
que pagar indenização de R$ 3,5 mil. 
  
Incluído no Código Penal em 2001, por meio da Lei nº 10.224, o 
assédio sexual tem levado empregadores ao banco dos réus. As 
reclamações são crescentes e, na maioria dos casos, as vítimas 
são mulheres. De acordo com o artigo 216-A, a prática é a de 
"constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição 
de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de 
emprego, cargo ou função." A pena: um a dois anos de detenção.  
As condenações por assédio sexual também podem ser baseadas 
em depoimentos de testemunhas. No Rio Grande do Sul, uma 
fabricante de bicicletas e equipamentos para ginástica foi obrigada 
a pagar indenização de R$ 12 mil a uma ex-funcionária que foi 
assediada pelo chefe. Ele a ameaçou de demissão e foi visto 
"tentando manter contato físico". 
Muitas vezes, porém, supostas vítimas confundem manifestações 
de carinho com assédio sexual. Declarações de amor 
correspondidas podem descaracterizar o delito. "A diferença entre 
a cantada e o assédio é a ameaça", afirma a advogada Dânia 
Fiorin Longhi, do Fiorin Longhi Sociedade de Advogados. "O 
assediador normalmente usa o poder para tentar obter vantagens 
sexuais."  

GERALDINHO É CAMPEÇÃO ESTADUAL  

 
A Federação Paulista de Hipismo 
publicou no seu site oficial o Ranking 
Geral de 2013 e Geraldinho Melo 
aparece em 1º Lugar. O ranking é 
para o Troféu Eficiência, o mais 
importante título da equitação 
fundamental e equivale ao Título de 
Campeão Estadual 2013. A cerimônia 
de entrega do troféu será em março 
na capital paulista em um jantar 
oferecido pela FPH. 
Dia 28/01, o ginete será 

homenageado pelo Rotary Clube de 

Guararema pelos títulos conquistados 

ao longo de sua carreira 

Acesse o Link e veja o Ranking: 

 http://www.fph.com.br/ranking/Default.aspx?Tipo=1&MODA=13&CATC=47&CATA=0 

 


