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A importância
do uso de EPI

Usar celular durante o horário de
trabalho pode gerar justa causa?
Primeiramente, não há regramento
expresso na CLT quanto ao do uso
de celular no ambiente de trabalho.
Entretanto, o empregador pode determinar regras para a não utilização do celular durante esse período.
O regramento a ser elaborado pelo
empregador pode ser realizado,
por exemplo, por meio de um regimento interno, do qual se deve dar
ciência aos empregados, mediante
assinatura ou através de instrumento que dê ampla divulgação,
como e-mail, por exemplo.
Caso haja tal restrição e o empregado, mesmo após advertência e
suspensão, continue usando o celular, será́ cabível a justa causa.

Todas as atividades profissionais que
possam imprimir algum tipo de risco
físico para o trabalhador devem ser
cumpridas com o auxílio de EPIs –
Equipamentos
de
Proteção
Individual, que incluem óculos,
protetores auriculares, máscaras,
mangotes, capacetes, luvas, botas,
cintos de segurança, protetor solar e
outros itens de proteção. Esses
acessórios são indispensáveis em
fábricas e processos industriais em
geral.

1ª Reunião da CIPA
– Outubro/2020
No mês de Outubro/2020, a reunião
da CIPA será realizado no dia
30/10/2020 das 15:00h às 16:30h, no
Porto- Usina.
Contamos com a participação de
todos os envolvidos.

Os equipamentos de proteção
individual devem ser mantidos em
boas condições de uso e precisam ter
um Certificado de Aprovação do
órgão competente para garantir que
estão em conformidade com as
determinações do Ministério do
Trabalho.
Empregados
e
empregadores devem compreender a
importância do uso de equipamentos
de proteção no dia a dia da empresa.

10 de Outubro é o Dia
Nacional de Luta contra
a Violência à Mulher
Instituída em 1980, a data de 10 de
Outubro tornou-se o Dia Nacional de
Luta contra a Violência à Mulher. O
movimento que originou a data
começou em São Paulo, quando
mulheres ocuparam as escadarias do
Teatro Municipal para protestar contra
o aumento nos crimes contra mulheres
em
todo
o
país.
Um outro lado vergonhoso e covarde
da violência contra a mulher, é a
violência moral e psicológica.
Estudiosos do assunto afirmam que,
mesmo sem deixar marcas visíveis, a
violência psicológica é uma forma de
agressão tão grave quanto a física, pois
viola os direitos humanos das
mulheres, produzindo reflexos diretos
na sua saúde mental e física.
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no ano passado, apenas 2,7 milhões
foram feitas. A diminuição acentuada do exame é um fator de risco
para milhares de mulheres e um
alerta para a importância da campanha.
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Outubro Rosa é uma campanha
anual realizada mundialmente
em outubro, com a intenção de
alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de
mama. A mobilização visa também à disseminação de dados
preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a
saúde, além de lutar por direitos
como o atendimento médico e o
suporte emocional, garantindo
um tratamento de qualidade.

Sobre o câncer de mama
O câncer de mama é um tumor
maligno que ataca o tecido mamário e é um dos tipos mais comuns, segundo o Instituto Nacional do Câncer – INCA. Ele se desenvolve quando ocorre uma alteração de apenas alguns trechos
das moléculas de DNA, causando
uma multiplicação das células
anormais que geram o cisto.

A importância da mamografia
Segundo o Instituto Oncoguia,
diagnosticar o câncer precocemente aumenta significantemente as chances de cura, 95%
dos casos identificados em estágio inicial têm possibilidade de
cura. Por isso, a mamografia é
imprescindível, sendo o principal
método para o rastreamento da
doença.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) das
11,5 milhões de mamografias
que deveriam ter sido realizadas

O dia 15 de outubro foi instituído
como Dia do Consumo Consciente pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) em 2009, para despertar a consciência do público
para os problemas sociais, econômicos, ambientais e políticos causados pelos padrões de produção e
consumo excessivos.
O Consumo Sustentável envolve a
escolha de produtos que utilizam
menos recursos naturais em sua
produção, que garantam o emprego decente aos que os produziram, e que sejam facilmente reaproveitados ou reciclados.
Que tal aproveitar o Dia do Consumo Consciente para repensar os
seus hábitos de consumo? Aproveite e confira dicas para começar
a mudar de postura:
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Você conhece a Cultura Organizacional da Oziel Mustafa?

Em outubro comemoramos:

