
O direito a
desconexão do trabalho
Trabalho é meio de vida 

e não meio de morte

Essa afi rmação confronta 
a realidade de milhões 
de profissionais bra-

sileiros que são obrigados a 
enfrentar jornadas extenu-
antes de trabalho. E uma das 
características mais marcantes 
os últimos tempos é a cone-
xão 24 horas com o trabalho. 
Celulares, tablets, aplicativos, 
e-mails, entre outras ferramen-
tas e recursos provenientes das 
novas tecnologias transformou 
os trabalhadores em verdadei-
ros reféns.

A cultura profi ssional brasi-
leira está prejudicando a saúde 
do trabalhador em todos os 
aspectos: físico, emocional e 
psíquico. As empresas criaram 
uma rotina da qual partem da 
premissa que “trabalhador 
bom é aquele que fi ca online”. 
Atualmente, o trabalhador que 
não fi ca na empresa ou a dispo-
sição dela por 10, 12, 14 horas 
passa a ser discriminado. Os 
seus chefes e mesmo colegas 
de profi ssão o fazem parecer 
um “peixe fora d’água” por tra-
balhar as horas estabelecidas 
em contrato. 

É necessário desconectar do 
trabalho, ter uma vida social, 
cuidar da família, brincar com 
seus fi lhos, ter momentos de 
lazer, tomar um chopp com 
os amigos, sair para jantar 
com a esposa ou frequentar 
uma academia. É essencial 
para conseguir descarregar os 
problemas, renovar as ideias e 
“as baterias” para outro dia de 
trabalho. A conexão 24 horas 
cria e agrava problemas de 
saúde, sejam eles físicos ou 
psicológicos.

Vale citar um exemplo de 
um caso de um CFO de uma 
grande empresa que só pode 
tirar e gozar suas férias fora do 
país, após contratar um pacote 
de dados que possibilitasse 
que ele respondesse e-mails 
e mensagens pelo celular. Em 
um dos dias de seu descanso, 
o executivo respondeu mais de 
60 e-mails, ou seja, trabalhou 
como se estivesse em seu es-
critório e não pode desfrutar 
da companhia da esposa e 
dos fi lhos. Isso é saudável? É 
realmente necessário a em-
presa privar seus funcionários 
das férias? Criar uma pressão 
psicológica que não o deixa 
relaxado para curtir momentos 
preciosos com sua família?

Esse CFO, por exemplo, 
toma remédio para conseguir 
sobreviver a rotina desgastante 
do trabalho. Alguns números 
recentes são reflexo desse 
atentado contra a saúde do 
trabalhador. Os casos de 

transtornos psiquiátricos e 
doenças mentais no ambiente 
de trabalho estão crescendo 
no Brasil. 

As difi culdades geradas no 
meio ambiente do trabalho 
provocam uma série de proble-
mas como estresse, ansiedade, 
transtornos bipolares, síndro-
me de Burnout – caracteriza-
da por estresse profi ssional, 
exaustão emocional e tensão 
exorbitante gerada pelo exces-
so de trabalho – esquizofrenia 
e transtornos mentais relacio-
nados ao consumo de álcool e 
cocaína, entre outros males. 
Em 2016, foram registrados 
pela Previdência mais de 199 
mil casos de pessoas que se 
ausentaram das empresas pú-
blicas e privadas por sofrerem 
dessas enfermidades. Esse nú-
mero supera o total registrado 
em 2015, que foi de 170,8 mil 
casos de afastamentos.

Segundo a Previdência, 
foram registradas em 2016 o 
afastamento de 75,3 mil traba-
lhadores em razão de quadros 
depressivos, com direito a re-
cebimento de auxílio-doença, 
o que representa 37,8% de 
todas as licenças médicas 
motivadas por transtornos 
mentais e comportamentais. 
A OMS revela que até 2020 a 
depressão será a doença mais 
incapacitante do mundo. E, 
sem dúvida, essa conexão de 
24 horas com o trabalho levará 
ao crescimento desses índices 
e estimativas.

A Justiça do Trabalho en-
frenta esses casos de extensas 
jornadas e da conexão abusiva 
dos funcionários aplicando 
em suas decisões o dano 
existencial. Criado pela juris-
prudência, ou seja, pelo grande 
número de casos decididos por 
uma mesma corrente no Judi-
ciário trabalhista, o dano exis-
tencial combate as jornadas 
extenuantes e a necessidade 
da conexão. O dano existencial 
é uma espécie de indenização 
decorrente do impedimento 
que o trabalhador sofre em 
desfrutar sua vida pessoal. 
É uma ferramenta jurídica 
para impedir a frustação dos 
projetos pessoais e as sociais 
provocada por condutas ilícitas 
das empresas.

O trabalhado tem direito à 
desconexão. E a essa recente 
reforma sequer tocou no tema. 
Pelo contrário, flexibilizou 
direitos de forma inconstitu-
cional e certamente criará uma 
nova geração de trabalhadores 
doentes.
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Em debate o fi m 
da franquia de 
bagagem

A Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara realiza 
hoje (31), audiência pública 
para discutir o fi m da franquia 
de bagagem em voos nacionais 
e internacionais. O debate 
foi proposto pelo deputado 
César Halum (PRB-TO). Ele 
lembrou que a Anac afi rmava 
que o fi m da franquia de baga-
gem resultaria em redução do 
valor dos bilhetes aéreos. “Na 
prática, a resolução liberou as 
companhias aéreas para esta-
belecer suas próprias políticas 
de cobrança pelas malas des-
pachadas”, disse.

Para Halum, as empresas 
não reduziram o preço das 
passagens. “O consumidor está 
pagando para despachar suas 
bagagens separadamente, o 
que aumenta efetivamente o 
valor da passagem. Ademais 
disto, não há clareza quanto 
às regras a serem aplicadas à 
cobrança efetivada” afi rmou. O 
deputado destacou ainda que, 
neste ano, a comissão aprovou 
o projeto que cancela a decisão 
da Anac de extinguir a franquia 
de bagagens em voos nacionais 
e internacionais (Ag.Câmara).

Parlamentares cobraram, durante sessão solene, mais 

incentivos ao turismo.

Durante a sessão solene 
ontem (30), que comemorou 
os dias nacional e mundial 
do Turismo, celebrados em 
27 de setembro, o deputado 
Herculano Passos (PSD-SP) 
afi rmou que é necessária a 
potencialização do segmento 
no Brasil. Para ele, isso resul-
taria na geração de empregos e 
no crescimento da economia.

O deputado, que também 
é coordenador da Frente 
Parlamentar Mista em Defe-
sa do Turismo e foi um dos 
autores do requerimento 
para a solenidade, lamentou 
ainda os refl exos da situação 
da segurança pública no País. 
“A fragilidade divulgada afasta 
turistas estrangeiros a virem 
ao Brasil, e os próprios brasi-
leiros deixam de viajar como 
antes”, disse.

O deputado Hildo Rocha 
(PMDB-MA), também autor 
do requerimento, ressaltou 
que o turismo mundial mo-
biliza mais de 1 bilhão de 
viajantes por ano e gera uma 
receita cambial de 1,2 trilhão 

Deve ser votada hoje (31) 
pela comissão mista que analisa 
a matéria a MP que defi ne pro-
cedimentos para a devolução 
de recursos indevidamente 
creditados por órgãos públicos, 
em instituições financeiras, 
para pessoas falecidas. É o caso 
de depósitos em conta para 
servidor público, pensionista 
ou usuário do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC).

De acordo com o governo, 
a medida pode acelerar a de-
volução aos cofres públicos, 
apenas no plano federal, de R$ 
600 milhões em créditos inde-
vidos já efetuados. Atualmente, 
informa o Planalto, há uma 
defasagem média de 59 dias 
entre o falecimento do servidor 
ou pensionista e a comunicação 
do óbito ao órgão de origem, 
o que resulta no acúmulo de 
recursos públicos em contas 
particulares, com possibilidade 
de saques irregulares.

Hoje os bancos difi cultam a 
restituição dos valores sob a 

alegação da existência de re-
solução do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) que atribui 
apenas ao próprio correntista 
poder para movimentar sua 
conta ou autorizar um débito. 
Para o relator, senador Hum-
berto Costa (PT-PE), a pro-
posta resguarda os interesses 
dos entes públicos nas três 
esferas federativas quanto à 
restituição dos valores e, ainda, 
oferece segurança jurídica às 
instituições fi nanceiras para a 
devolução dos recursos, sem 
risco de questionamento legal.

Pelo texto original da MP, a ins-
tituição fi nanceira fi ca obrigada 
a bloquear o montante indevida-
mente transferido tão logo receba 
a requisição e o documento 
comprobatório do falecimento 
do titular da conta. Então, passa a 
correr o prazo para a devolução do 
montante ao órgão pagador. Não 
sendo sufi ciente o saldo em conta, 
o banco terá de devolver o valor 
disponível naquele momento (Ag.
Senado).

Segurança privada em 
eventos esportivos

A segurança nos eventos es-
portivos, realizada atualmente 
apenas por forças das polícias 
militares, pode passar a envol-
ver também serviços de guardas 
privadas. É o que estabelece 
projeto previsto para ser votado 
na Comissão de Transparência 
e Governança do Senado, em 
reunião marcada para esta 
quinta-feira (1º). Com altera-
ções no Estatuto de Defesa do 
Torcedor, a proposta é da CPI 
do Futebol, que funcionou no 
Senado até dezembro de 2016. 

No relatório fi nal, a CPI jus-
tifi ca que o poder público não 
vem sendo capaz de garantir 
de modo integral a segurança 
dos torcedores nos estádios. 
O projeto destaca que no lado 
externo a segurança continuará 
a cargo dos agentes públicos. 
O texto também prevê que o 
proprietário ou administrador 
do estádio, seja entidade privada 
ou ente público, responderá soli-
dariamente por danos materiais 
e imateriais que o torcedor vier 
a sofrer na área interior, nas 
esferas administrativa e civil, e 
também penal, em decorrência 
de lesões físicas por atos e situa-
ções tipifi cadas no Código Penal.

O relator, senador Cidinho 
Santos (PR-MT), recomenda a 
aprovação do projeto sem alte-
rações de conteúdo, sugerindo 
apenas duas emendas com ajus-
tes de técnica legislativa. Depois 
de receber parecer na CTFC, a 
matéria deverá seguir para aná-
lise na Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Senado).

Regulamentação de serviços de transporte individual é destaque 

na pauta do Senado.

O Plenário aprovou a tra-
mitação em regime de 
urgência para a matéria, 

na última semana. O projeto é o 
primeiro item da pauta e pode 
ser votado.

O projeto da Câmara tramita 
em conjunto com outros dois 
textos do Senado. Se for apro-
vado como está, o texto pode 
ir à sanção. Caso haja mudan-
ças, o projeto terá de voltar 
à Câmara, onde foi aprovado 
em abril. O projeto traz uma 
série de exigências para esse 
tipo de serviço de transporte. 
Representantes da Uber alegam 
que, se o texto for aprovado no 
formato que veio da Câmara, o 
serviço será extinto. Eles defen-
deram que haja uma regulação, 
com delimitação de regras cla-
ras para o usuário, o motorista 
e a empresa, mas pedem que o 
texto siga um caminho menos 
apressado no Parlamento.

Há cerca de duas semanas, 
representantes da empresa 
estiveram no Senado para 

A avaliação positiva dos políticos do PSDB teve uma melhora em 

comparação a setembro.

A pesquisa Pulso Brasil da 
Ipsos, de outubro, mostra que a 
avaliação positiva dos políticos 
do PSDB teve uma melhora em 
comparação a setembro – ex-
ceto o senador Aécio Neves. O 
governador de São Paulo foi o 
que apresentou o maior cresci-
mento no índice de aceitação, 
com uma evolução de nove 
pontos percentuais (de 13% 
para 22%). Na sequência, vem 
Fernando Henrique Cardoso 
(aumento de oitos pontos – de 
11% para 19%), José Serra que 
cresceu seis pontos (de 11% 
para os atuais 17%) e João Doria 
aumentou cinco pontos percen-
tuais (de 16% para 21%).

Apesar da melhora, os po-
líticos do PSDB apresentam 
forte rejeição. Aécio – que 
no ranking geral é o segundo 
mais desaprovado - possui taxa 
desfavorável de 93%, seguido 
por Serra (75%), FHC (72%), 
Alckmin (67%) e Doria (56%).

Por outro lado, o Barômetro 
aponta que Sérgio Moro, Jo-
aquim Barbosa e Lula são as 
personalidades com maiores 
taxas de aceitação com 52%, 
48% e 41%, respectivamente. 
Marina Silva, da REDE, também 
teve aumento de aprovação de 
oitos pontos percentuais em 
relação ao mês anterior (de 28% 
e outubro 36%).  A ex-ministra 
ainda apresenta queda de nove 
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Aplicativo de transporte e 
combustível para aviação 
estão na pauta do Senado

O Senado pode votar, na semana, um tema que vem gerando polêmica em várias cidades do Brasil: a 
regulamentação dos serviços de transporte particular que usam aplicativos, como Uber e Cabify

projeto foi aprovado no dia 24 
pela Comissão de Serviços de 
Infraestrutura. O combustível é 
o item que mais infl uencia no 
cálculo dos custos operacio-
nais das companhias aéreas. 
Atualmente, essa alíquota varia 
de 12% a 25% dependendo do 
estado onde ocorre o abaste-
cimento. 

Outro item da pauta é a 
proposta que cria o Fundo 
Nacional de Desenvolvimen-
to da Segurança Pública. O 
objetivo é fi nanciar ações de 
aparelhamento, capacitação 
e integração das forças poli-
ciais dos estados. A proposta 
está pronta para a votação 
em primeiro turno. O texto 
transfere para o Fundo dois 
tributos pagos pelas indústrias 
de armas e material bélico: o 
IPI, recolhido pela União, e o 
ICMS, cobrado por estados. O 
fundo é formado ainda pelo ISS 
pago pelas empresas de segu-
rança privada aos municípios 
(Ag.Senado).

entregar 815 mil assinaturas 
coletadas durante uma semana 
contra a proposta. Eles dizem 
que o texto alternativo do 
relator, senador Pedro Chaves 
(PSC-MS), é melhor que o da 
Câmara, mas senadores ale-
gam que aprovar o texto com 
mudanças, e, consequente-
mente, remetê-lo novamente à 

Câmara, pode adiar muito uma 
solução para a disputa.

Outro texto que está na 
pauta é o que fi xa o limite de 
12% para a alíquota de  ICMS 
sobre o combustível de aviação 
utilizado em operações dentro 
do país de transporte aéreo 
regular, não regular e de ser-
viços aéreos especializados. O 

Deputados pedem avanços no 
setor de turismo no Brasil

de dólares. Ele destacou o 
baixo investimento no turismo 
brasileiro. “Apesar de ser a 10ª 
economia turística no mundo, 
somos um competidor modes-
to. Possuímos grandes atrativos 
naturais, e há anos escutamos 
sobre o enorme potencial tu-
rístico do nosso País. Porém 
os esforços para são abaixo do 
necessário”, afi rmou.

O secretário-executivo do 
Ministério do Turismo, Alberto 

Alves, ressaltou que a ONU 
escolheu como tema deste 
ano o turismo sustentável e 
o uso desse setor como fer-
ramenta de desenvolvimento. 
“A iniciativa alerta para a 
necessidade de uma postura 
mais responsável em relação 
aos nossos destinos. O turis-
mo pode contribuir com um 
tripé sustentável: econômico, 
social e ambiental”, disse (Ag.
Câmara).

Subiu a aprovação de tucanos 
paulistas em outubro

pontos percentuais de rejeição 
(de 60% para os atuais 51%).

Já o atual presidente do 
país, Michel Temer, continua 
com forte reprovação (95%) 
e baixo índice de aceitação 
(3%). O levantamento mostra 
também que para 95% dos en-
trevistados, o país está no rumo 
errado e 87% dos brasileiros 
avaliam o governo federal como 
ruim e péssimo. “Ainda que os 
principais nomes tenham cres-
cido em aprovação no mês de 
outubro, é importante observar 
o crescimento gradativo ao 
longo dos últimos meses de 
determinadas personalidades. 
Este resultado pode signifi car 
maior alinhamento com os 
anseios da opinião pública”, 
comenta Danilo Cersosimo, 
diretor da Ipsos Public Affairs, 

responsável pelo Pulso Brasil.
A pesquisa avaliou outros 

políticos quanto ao índice de 
desaprovação e aprovação, 
entre os quais o ex-presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(93% e 2%, respectivamente); 
Renan Calheiros (83% e 2%); 
Dilma Rousseff (78% e 19%); 
Gilmar Mendes (75% e 3%); 
Rodrigo Maia (71% e 4%); 
Henrique Meirelles (65% e 6%); 
Fernando Haddad (59% e 6%); 
Ciro Gomes (58% e 21%) e Jair 
Bolsonaro (55% e 24%, respec-
tivamente). O estudo da Ipsos 
contou com 1.200 entrevistas 
presenciais em 72 municípios 
brasileiros. A margem de erro 
é de 3 pontos percentuais.

Fonte e maisinformações:
(https://www.ipsos.com/pt-br).

Devolução
de pagamento a 

benefi ciário falecido


