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IMIGRANTE          FECHAMENTO DE CICLO

Nair é homenageada ao
encerrar trabalho na Emater

SST para prefeituras é de interesse
de gestores, servidores e contribuintes

A gestão de Segurança e Saúde do Trabalho
(SST) ainda é um campo longe de ser explora-
do em seu potencial máximo na gestão públi-
ca. Vou me ater às prefeituras. Em muitas
delas, a gestão de SST é legada a pessoas com
pouca especialização. Além disso, a maioria
usa softwares profissionais de gestão, que
abrangem questões de SST de forma “genéri-
ca”, e isto é preocupante.

Isto porque as reclamatórias trabalhistas
por acidente, doença, adicionais de servidores
e afins são comuns na instância pública. Pre-
feituras enfrentam este tipo de reclamatória e,
se não tiverem a gestão de SST bem documen-
tada, gerida, será difícil contestar alegações
movidas pelos servidores nos processos.

Isto se agrava com a questão do eSocial. A
entrada em vigor deste para prefeituras está
para 2022-2023, um prazo exíguo dada a
quantidade de campos a serem preenchidos,
não só nos cadastros do eSocial, mas nas lacu-
nas de conformidade a serem atendidas para
atender às exigências do sistema e garantir
acurácia dos dados quando e se precisarem
ser fiscalizados, auditados ou confrontados em
reclamatórias trabalhistas.

Se as reclamatórias vierem, os dados do
eSocial permitirão fazer um cruzamento de
informações e trazer evidências do que as
prefeituras cumpriram em relação a SST, tor-
nando mais difícil respaldar reclamatórias in-
válidas e mais eficaz apontar eventuais
incoerências.

Isso não vale somente para o gestor atual.
Em processos regressivos, a responsabilidade
incorrerá sobre o gestor da época em que
ocorreu o acidente, doença ou demais alega-
ções da reclamatória, com prazo prescricional
de até 5 anos após o fim do exercício de man-
dato. Isto pode incorrer em processo cível ou
criminal.

Se no futuro houver um processo regressi-
vo e o servidor obtiver ganho, a indenização
será paga pela prefeitura atual, mas incorrên-
cias criminais poderão recair sobre o prefeito
titular na época da ocorrência. Neste caso, in-
formações do eSocial serão importantes para
eventuais contestações baseadas em evidên-
cias registradas.

Isso tudo vale para gestão de servidores es-
tatutários, visto que os servidores celetistas
estão protegidos pelas normas de SST previs-
tas na CLT. No âmbito estatutário não há regu-
lamentação própria acerca das normas de
proteção no ambiente de trabalho, ficando as
prefeituras responsáveis e livres para criar su-
as regras neste sentido.

Esta lacuna possibilita a aplicação, por ana-
logia, das Normas Regulamentadoras expedi-
das pelo Ministério do Trabalho e Emprego
àquelas submetidas aos celetistas.

No que tange a insalubridade, atividade es-
pecial, periculosidade e afins, administrações
municipais precisam tanto de profissionais es-
pecializados quanto de sistemas específicos
para SST. Sem isso, todo estarão em risco: ser-
vidores, prefeituras e contribuintes.

LUCIANA BRUNE

D epois de mais de 38 anos
de trabalho e dedicação
à Emater/RS e mais de
29 anos ao município de

Imigrante, Nair Kunzler Massotti se
despediu na quarta-feira (15/07)
da atividade. O dia foi repleto de
homenagens. Teve momento sole-
ne na Prefeitura, reunindo colegas
e amigos, além de muitas mensa-
gens de gratidão e reconhecimento
pelas redes sociais.

O prefeito Celso Kaplan falou em
nome de todos imigrantenses, lendo
a homenagem constante na placa de
reconhecimento que Nair recebeu,
juntamente com a medalha da Terra
dos Imigrantes: “Agradecemos imen-
samente por todos esses anos dedica-
dos ao crescimento e à consolidação
do nosso município. Pelo exemplo de
força, coragem, dedicação e especial-
mente de amor pela profissão, deixa-
mos aqui nosso eterno carinho a você,
que nos deu grande lição de vida. Esta
é nossa homenagem pela sua dedica-
ção e companheirismo”.

Nair ficou emocionada com a
homenagem e as muitas mensagens
que tem recebido. “Não imaginei
tudo isso, é incrível. Estou feliz. A
minha oração é de agradecimento a
Deus, por ter tido esta oportunidade
de trabalhar na Emater RS Ascar por
tantos anos, onde realizei uma gran-
de parte da minha missão de vida em
pro do bem-estar social das pessoas.
Agradeço à comunidade imigranten-
se, pelo convívio, também aprendi
demais”, expressou.

Nair iniciou o trabalho na Ema-
ter/RS Ascar em 24 de agosto de
1981. De lá para cá, somam-se 38
anos, 10 meses e 9 dias até esta data
15 de julho de 2020. Sua primeira
experiência foi no município de Fre-

derico Westphalen, atuando na assis-
tência técnica e extensão rural. Na
sequência, conheceu Butiá e São Se-
bastião do Caí. Voltou para Arroio do
Meio, sua terra natal, com o desafio
de trabalhar com Juventude rural
(clubes 4-S). Depois rumou a Guapo-
ré, onde de fato assumiu a função de
extensionista rural. Imigrante foi o
destino final, município em que atuou
por 29 anos, 6 meses e 21 dias, onde
constituiu família e permaneceu.

Na despedida, Nair reforçou sua
admiração pela Emater. “Esta insti-
tuição que muito valorizo, pois fo-
ram inúmeros aprendizados e onde
realizei a minha missão de ajudar
as pessoas e melhorarem de quali-
dade de vida. Tudo passou rápido
demais e chegou a hora de iniciar
uma nova fase na minha vida, mas
bem fundamentada na história já
construída até aqui”, expressou.

Revelou também que sai com a
sensação do dever cumprido. Agra-
deceu a todas as pessoas que fize-
ram parte dessa trajetória. Aquelas
que lá no início a impulsionaram a
seguir este caminho (meus pais,
coordenação arroiomeense de clu-
bes 4-S), aos colegas ematerianos,
com gratidão especial com os quais
trabalhou mais de perto e às autori-
dades e entidades parceiras dos
municípios. “À minha família que
aguentou as ausências, quando era

convocada para cursos e treinamen-
tos. Aos agricultores e agricultoras,
pessoas em geral, de diferentes gru-
pos constituídos. E pelas grandes
amizades construídas. O incrível
dessa história, na cidade ou no cam-
po, a calorosa recepção, a cordiali-
dade, o respeito sempre foram
grandes virtudes praticadas pelos
assistidos”, relatou.

Nair ainda manifestou o desejo
de que espera que os grupos de
melhores e organizações das comu-
nidades rurais jamais deixem de
existir, que a vida continue sempre
ativa no campo. “O lugar bom de
viver é a gente que faz. Desejo que
as autoridades tenham sempre o
dom de promover o desenvolvi-
mento humanitário e igualitário,
que meus colegas continuem com
garra na missão lhes confiada e que
a agricultura familiar se fortaleça
cada vez mais com bravos trabalha-
dores e trabalhadoras do campo”,
colocando-se à disposição para co-
laborar no que puder.

Entre as metas agora, Nair pre-
tende seguir na área pela qual se
apaixonou e planeja realizar práti-
cas da agricultura familiar, que va-
lorizam os que produzem o
alimento para as nossas mesas dia-
riamente e continuar fazendo parte
na construção da promoção da vida
sustentável no planeta.

UMA CAMINHADA
DE DEDICAÇÃO E
PROFISSIONALISMO
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Extensionista recebeu placa de agradecimento pelos anos de atuação na comunidade

 Nair se
 emocionou com
 a despedida


