NOTICIAS

QUALISEG

(11)4727.1178

Se você deseja receber as
edições anteriores,
solicite as pelo Email:
qualiseg@qualiseg.com.br

Ano 2
Número 17
15.10.2014

Adicional de periculosidade para motoboys.
O Ministério do Trabalho e Emprego publicou no "Diário Oficial da União" desta terça-feira (14) portaria
que aprova o Anexo 5 da Norma Regumentadora 16 (NR-16), que trata das situações de trabalho com
utilização de motocicleta que geram direito ao adicional de periculosidade. Criado pela lei 12.997, de 18 de
junho de 2014, a norma foi acrescentada à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
O adicional de periculosidade corresponde a 30% do salário do empregado, sem os acréscimos
resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa, e o direito passa a ser
garantido aos motociclistas a partir da publicação da norma nesta terça-feira (14).
As atividades consideradas perigosas contemplam as que utilizam a motocicleta ou motoneta para fins de
trabalho.
Não são consideradas perigosas a utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da residência para o local de trabalho e
vice-versa; atividades em veículos que não necessitem de emplacamento ou que não exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-los;
atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados; e atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual, ou, se for
habitual, ocorrer por tempo extremamente reduzido.
Mototaxista, motoboy e motofrete estão contemplados, bem como todas as demais atividades laborais desempenhadas com o uso de motos.
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O ginete Geraldo de Melo Campos (Geraldinho
A partir da próxima edição estaremos retomando a
publicação sobre a elaboração do LTCAT e PPRA.
Caso você não tenha as publicações anteriores que
tratavam do assunto solicite pelo o Email
qualiseg@qualiseg.com.br que teremos enorme prazer
em enviar.

CURSO NR 10

Com carga horária total de 16 horas, a Qualiseg
ministrou nos dias 4 e 18 de outubro para a empresa
Companhia Metalúrgica Prada o curso de reciclagem da
NR10. Participantes: Marcos G. Delgado, Marcos José
Mascarenhas, Marco Aurélio de Goes, Argeu Fontes
Tognasca, Marcos José Santos de Azevedo, William de
Albuquerque e Célio Domingos da Silva.

Melo) está vivendo uma das suas melhores fases
no hipismo, apesar das dificuldades encontradas
no início da temporada de 2014.
Na prática do esporte desde os sete anos de idade
já conquistou vários títulos importantes, entre eles o
de Campeão Estadual do Troféu Eficiência 2013.
Em 2014, além do título de Campeão Paulista por equipe, vem
conquistando pontos importantes para os Rankings nacional, estadual
e regional.
Em setembro deste ano o cavaleiro representou São Paulo no
campeonato Brasileiro de Jovens Cavaleiro “B” na Cidade do Recife –
PE e conquistou a 7ª Colocação.
Atualmente ele lidera o Ranking Regional Nordeste e Vale, é o vice
Líder no Ranking Paulista entre oitenta concorrentes e o 11º Colocado
no Ranking da Confederação Brasileira de Hipismo entre cerca de 140
concorrentes.
Formando conjunto com o cavalo SL Vasto e a égua Unforgettable 3K,
os planos do ginete é participar das olimpíadas de 2014.
Geraldinho sabe que para atingir seus objetivos e metas terá que se
dedicar muito, principalmente nos treinos. Sua treinadora Carolina
Mendonça de Castro Alves Pereira que passou a treiná-lo nos últimos
oito meses tem apostado muito nele e se impressiona com a rápida
evolução que o jovem tem alcançado.
A principal barreira, no entanto não está na sua competência, mas sim
na dificuldade em manter os custos dos campeonatos, por isso, tem
procurado parceria com empresas que possam patrocinar pelo menos
parte desses custos. Em 2015 seus planos são investir em mais dias
de treinos e participar do Campeonato Paulista e Brasileiro saltando
obstáculos de 1,10 metros na categoria Jovens Cavaleiro “A”.
No link https://www.youtube.com/results?search_query=g1c1c1 é
possível conhecer um pouco da sua história nos vídeos que postou
desde o início de sua carreira.
Veja também a final do Campeonato Brasileiro 2014 em Recife
Acessando https://www.youtube.com/watch?v=93POIHEl0OY

