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Boa economia

A companhia observa que, de-
pendendo do consumo de cada 
um cliente de gás natural, a eco-
nomia no consumo de energia 
pode ser, em média, de 43% em 
relação a outros combustí veis.

Sem férias

Equipes de auditores da Se-
cretaria de Estado da Fazenda do 
Amazonas (Sefaz-AM) têm reali-
zado operações de roti na em toda 
a cidade para combater a sonega-
ção e irregularidades documen-
tais. Na próxima semana, a Zona 
Leste passará por um pente-fi no.

Nova bandeira

Internamente, na prefeitura, é 
dito que a políti ca de capacitação 
realizada na Escola de Serviço Pú-
blico Municipal e Inclusão Socioe-
ducacional (Espi) foi tão bem rece-
bida que passará a ser “bandeira” 
da gestão. Tanto que a ex-diretora 
Luiza Bessa foi escalada para as-
sumir a Secretaria Municipal de 
Administração, para potencializar 
o aperfeiçoamento da máquina.

Lenda urbana

Pesquisa da Universidade Fe-
deral do Amazonas (Ufam) lança-
da no ano passado mostrou que 
o perfi l de “servidor acomodado” 
era lenda urbana, uma vez que 
eles estão sempre em busca de 
novos cursos.

Novo catálogo

De olho nesse novo perfi l, o 

novo portal principal da prefei-
tura passará a destacar com mais 
ênfase as ações que são feitas 
para os servidores. Nesse rumo, 
a Espi já trabalha para lançar, em 
março, um novo catálogo de cur-
sos para o ano todo, a parti r das 
demandas das secretarias.

No Einstein

Selecionadas para parti cipar 
de um curso oferecido pelo Mi-
nistério da Saúde (MS), farma-
cêuti cas do Pronto-Socorro (PS) 
do hospital Delphina Rinaldi Ab-
del Aziz viverão a parte práti ca 
no Centro de Simulação Realísti -
ca do Insti tuto Israelita de Ensi-
no e Pesquisa do Hospital Albert 
Einstein em São Paulo.

Antes

Ainda sem data confi rmada, 
a capacitação, que no primeiro 
momento terá ensino a distân-
cia, é voltada aos profi ssionais 
que atuam nos serviços de ur-
gência e emergência, oncologia 
e atenção psicossocial de insti -
tuições públicas e fi lantrópicas.

Leilão 1

De segunda (16) a sexta-feira 
(20) da próxima semana, a Al-
fândega da Receita Federal no 
aeroporto Eduardo Gomes esta-
rá aberta a propostas em leilão 
realizado pela Delegacia da Re-
ceita Federal de Santarém (PA) 
sobre mercadorias apreendidas.

Leilão 2

Também aberto para pessoas 

fí sicas, o leilão terá bens à dis-
posição dos interessados, como 
automóveis, motocicletas, equi-
pamentos médicos/odontológi-
cos, mídias de DVD, vestuários 
e celulares. Compostos por 205 
lotes, são de responsabilidade 
da Alfândega do Eduardo Go-
mes os lotes de 1 a 67.

Desburocrati zar e...

A parti r da próxima terça-
feira (17), serão retomadas as 
reuniões do Comitê de Desbu-
rocrati zação, criado pela Pre-
feitura de Manaus para inovar 
e modernizar os processos de 
licenciamento e melhorias urba-
nas, sociais e ambientais para a 
população. 

...modernizar

Ontem (13), no Insti tuto Mu-
nicipal de Planejamento Urbano 
(Implurb), foi realizada uma reu-
nião preparatória com os repre-
sentantes de órgãos municipais 
que parti cipam do comitê para 
atualização das ações de traba-
lho discuti das nos encontros do 
ano passado.

Premiado

O jornalista amazonense 
Cláudio Amazonas é um dos au-
tores que ti veram sua obra con-
templada no concurso “Prêmio 
Literários da Cidade de Manaus” 
promovido pelo Conselho Mu-
nicipal de Cultura (Concultura). 
“Sob o signo dos Golpes” retrata 
a situação políti ca do Amazonas 
e do Brasil a parti r dos anos 30 
até o golpe militar.
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Cigás avança na fase residencial
Com obras de expansão da rede de gás natural em fase de fi nalização na região do conjunto 

Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul, a Companhia de Gás do Amazo-
nas (Cigás), nessa sua fase de adesão comercial e residencial, já contabiliza 13 novos clientes 
com contratos fechados. Entre eles, há condomínios e restaurantes, por exemplo. Já com 90 
quilômetros de rede instalada em Manaus, com atendimento a indústrias, termelétricas e postos 
de combustí veis, para este ano a expectati va da companhia é fechar com, ao menos, 51 novos 
clientes e seguir com a ampliação do serviço pelas adjacências do conjunto residencial.

Aos representantes do Sindicato e Organização 
das Cooperativas do Estado do Amazonas (OCB/
AM), Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) e Mesa Brasil, que por meio de uma par-
ceria relacionada à segurança alimentar, doará 
alimentos orgânicos às Cozinhas Comunitárias 
da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência 
Social e Direitos Humanos (Semmasdh).

Ao ex-ministro da Secretaria de Governo 
Geddel Vieira Lima que, segundo relatório 
da Polícia Federal na Operação Cui Bono?, 
teria discutido com o ex-presidente da Câ-
mara dos Deputados, o ex-deputado federal 
Eduardo Cunha, esquemas para fraudar a 
liberação de créditos da Caixa Econômica 
Federal, entre 2011 e 2013.
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No próximo dia 2 de fevereiro, na Câmara Federal, deverá ocorrer eleição para escolha do novo presi-
dente e demais dirigentes daquela casa que, segundo a Consti tuição Federal, abriga os representantes do 
povo brasileiro no Poder Legislati vo, segundo a densidade eleitoral de cada um dos Estados.

Ora, como membros do Legislati vo, aqueles senhores, em associação com os membros do Senado, 
têm como função e prerrogati va precípuas a elaboração, a revogação e a alteração das leis que regem o 
país, inclusive a própria Carta Magna. Assim sendo, de nenhum modo se pode admiti r que desrespeitem e 
atropelem as leis que eles mesmos elaboraram em nome do povo e, diante das quais, todos somos iguais. 

No modelo de Estado que Montesquieu estabeleceu, ainda hoje consagrado por todas as nações de-
mocráti cas, pressupõe-se a convivência harmônica dos três poderes, o Executi vo, o Legislati vo e o Judi-
ciário, e, mais ainda, que cada um exerça suas funções com zelo, em nome e em benefí cio de toda uma 
população.

Um Legislati vo que não respeita as leis por ele mesmo insti tuídas, equivaleria a um Judiciário coniven-
te com a ilegalidade ou a um Executi vo que atuasse contra o bem-estar social.

Pois bem é um absurdo desse porte o que se prenuncia para o próximo dia dois, na Casa do Povo. Ro-
gério Rosso, deputado do PSD, já vem a anunciar a sua candidatura àquela presidência e esse é um direito 
seu, pois só o que se lhe pode exigir é que porte o mandato popular, o que ele faz.

Mas acontece que o atual presidente, Rodrigo Maia, iniciou manobras para ser reeleito, o que o Re-
gimento Interno veda claramente, e alega que o mandato que hoje exerce foi um legado da cassação de 
Eduardo Cunha.

Com certeza, não foi essa a políti ca que os gregos nos deixaram. Isso é, sim, pura manobra de politi -
cagem.

Política e politicagem

EDITORIAL

Tempos modernos. A profe-
cia de Chaplin está consumada. 
Acordamos, nos alimentamos, 
nos diverti mos, trabalhamos e 
vamos dormir cercados – e o 
mais grave – dependentes – de 
máquinas. Não necessariamen-
te grandes como as do fi lme da 
década de 30, pequenas em sua 
maioria, mas prati camente oni-
presentes.

O Big Brother – descentra-
lizado – vati cinado por George 
Orwell, também é realidade na 
vida de qualquer portador dos 
chamados “smartphones”.

Em qualquer ambiente, pú-
blico ou parti cular, cresce a 
concentração das pessoas 
em direção dos onipresentes 
“small” (pelo tamanho) “bro-
thers”, ou “smartphones”. Mais 
do que isso, pesquisas indicam 
que cada vez mais  tem aumen-
tado a dependência destes apa-
relhinhos.

Cabeças curvadas e olhares 
na telinha durante almoços, 
reuniões em família, jantares 
“românti cos” e, também, no 
ambiente de trabalho que, atu-
almente, é “transportado” para 
onde quer que se vá.

A dependência – adquirida 
voluntariamente – relacionada 
aos atos mais comezinhos do 
dia a dia pode, e deve, ser enca-
rada como problema de saúde 
pública. Entretanto, e quando 

esta dependência é derivada 
de imposição? decorrente de 
exigências ligadas a contrato de 
trabalho?

Quais os limites para uso de 
meios informati zados como fer-
ramentas de produção no meio 
ambiente de trabalho?

Mais importante, quais os 
refl exos do uso exagerado dos 
citados meios informati zados 
na saúde do trabalhador? O 
trabalhador tem direito à des-
conexão?

Neste 1º de janeiro entrou 
em vigor na França Lei que foi 
apelidada de “direito de se des-
conectar”. Empresas com mais 
de 50 funcionários serão obri-
gadas a não mais exigir que seus 
empregados acessem e respon-
dam e-mails profi ssionais fora 
do horário de trabalho. Ou 
seja, em termos práti cos, nada 
de tempo à disposição da em-
presa 24 horas por dia, à noite, 
fi nais de semana, ou mesmo em 
férias, com empregados presos 
em uma espécie de coleira digi-
tal, formada por mensagens de 
celular e e-mails.

E o Brasil? Ora, aqui temos o 
direito à sadia qualidade de vida 
no meio ambiente do trabalho 
(art. 200, VIII, da CF/88), te-
mos também a possibilidade de 
aplicação subsidiária do Direito 
Comparado, prevista no art. 8º 
da CLT e, inclusive, “bebermos” 

na fonte da norma francesa. 
Tem-se o direito... só que não, 
segundo os que propõem a atu-
al reforma trabalhista e previ-
denciária.

Nessa linha, a ideia de pre-
valência do acordado sobre o 
legislado, sem possibilidade de 
revisão pelo Judiciário, além de 
inconsti tucional,

revela a essência das propos-
tas: ataque ao Direito do Tra-
balho e à Justi ça do Trabalho. 
Registre-se: verdadeiro ataque 
terrorista, pois usa o medo co-
leti vo da crise econômica que 
assola o país para justi fi car ab-
surdo retrocesso social. 

A reforma trabalhista, como 
está sendo posta, tem tudo a 
ver com desconexão. Descone-
xão dos direitos sociais.  Neste 
momento, e sobre este tema, 
nenhum trabalhador deve exer-
cer o seu direito à desconexão.

A sociedade deve se posicio-
nar contra o rolo compressor 
reformista.

Matéria esta, quem sabe, 
para outro arti go.

“A Vidal hoje é nosso calcanhar de Aquiles, 
mas farei uma visita para fazer um pri-
meiro contato com os presos e dizer que 
estamos aqui para trabalhar, ”

Tenente-Coronel Cleitman Rabelo, novo secre-
tário de Administração Prisional.

SANDRO NAHMIAS MELO

Sandro Nahmias Melo
Presidente da Associação dos 

Magistrados da Justi ça do Traba-
lho da 11ª Região – AMATRA XI

O direito à desconexão

A03 - Opinião [R].indd   2 13/01/2017   23:20:34


