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como habilitar a carteira 
de trabalho Digital

A Secretaria de Desenvol-
vimento Social (Seds) 
divulgou, nesta sema-

na, um guia de como migrar ou 
se cadastrar na carteira de tra-
balho digital. A ferramenta já 
está disponível para download.

Com a obrigatoriedade do 
uso do eSocial para os empre-
gadores, todos os dados nele 
contidos vão diretamente para 
a Carteira de Trabalho Digital. 
Com ela, o trabalhador terá 
acesso a todos os seus dados 
profissionais, no aplicativo bai-
xado em seu celular. O cadas-

tro é feito no próprio aplicativo 
“CTPS Digital” e os dados são 
acessados com o número do 
CPF do trabalhador. 

Já é obrigatória a aceitação 
da Carteira de Trabalho Digital no 
país e, a partir de agora, quem a 
tiver precisará apenas passar o 
número do CPF ao empregador, 
para que ele tenha acesso a to-
dos os dados profissionais. 

 
Confira o 
passo a passo:
1 - Para migrar do forma-

to impresso para o digital ou 

para se cadastrar na Carteira 
de Trabalho Digital, primeiro 
o trabalhador deve entrar 
na loja de aplicativos de seu 
Smartphone (android ou 
IOS), procurar por “Carteira 
de Trabalho Digital” e baixar 
a ferramenta;

2 - Assim que acessar o 
aplicativo, aparecerão al-
guns informativos exclusi-
vos do primeiro acesso. Em 
seguida, aparecerá a tela 
com o botão “Entrar”, e, ao 
clicar, será necessário pri-
meiro digitar o CPF;

3 - Para quem já tiver re-
alizado o cadastro no site 
www.acesso.gov.br, Sine Fá-
cil ou no Meu INSS, precisa-
rá apenas colocar o número 
do CPF, clicar em “Próxima”, 
“Continuar”, digitar sua se-
nha, autorizar o uso de da-
dos pessoais e pronto;

4 - Quem não tem o ca-
dastro do www.acesso.gov.
br, Sine Fácil ou no Meu 
INSS, deverá efetuar o ca-
dastro lá, para depois con-
seguir acesso à Carteira de 
Trabalho Digital; 

5 - Após efetuar o ca-
dastro, o trabalhador terá 
acesso às telas de sua Car-
teira de Trabalho Digital, 
onde na tela principal apa-
recerão as três últimas mo-
vimentações de seu último 
vínculo, bem como seus 
dados pessoais referente à 
base de dados do CPF;

6 - Caso o trabalhador 
não consiga efetuar o ca-
dastro, ele deverá conferir 
junto à Receita Federal ou 
INSS se alguns de seus da-
dos estão divergentes.
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Vale considerava 
7 barragens 
mais críticas 
que a de 
Brumadinho

A barragem I da Mina 
Córrego do Feijão, cujo 
rompimento em Bruma-
dinho (MG) completou 
um ano neste sábado 
(25/1), era a oitava que 
mais preocupava a Vale. 
Um sistema interno da 
mineradora guardava 
uma lista intitulada “top 
10”, na qual se elencava 
as dez estruturas con-
sideradas mais críticas. 
Todas tinham, segundo 
a lista, probabilidade de 
falha “acima do limite 
de aceitação”.

O sistema interno foi 
descoberto no curso das 
investigações e foi clas-
sificado de “caixa-preta 
da Vale” pelo Ministério 
Público de Minas Gerais 
(MPMG). Na última terça-
-feira (21), a instituição 
denunciou criminalmen-
te 11 empregados da mi-
neradora e cinco da Tüv 
Süd, empresa alemã que 
assinou a declaração de 
estabilidade da barragem 
de Brumadinho. A lista 
das “top 10” foi incluída 
na denúncia. São estrutu-
ras que também tinham 
sido classificados dentro 
da “zona de atenção”, em 
outro documento que já 
havia se tornado público.

O topo da lista é ocu-
pado pela Barragem Ca-
pitão do Mato, da Mina 
Capitão do Mato, em 
Nova Lima (MG). A es-
trutura está inoperante 
e com declaração de es-
tabilidade negativa, do-
cumento que deve ser 
apresentado à Agência 
Nacional de Mineração 
(ANM) duas vezes ao 
ano: em março e em se-
tembro. Ele deve ser ela-
borado por uma empre-
sa auditora contratada 
pelo empreendedor e é 
necessário para que cada 
estrutura possa manter 
suas atividades. Na úl-
tima ocasião, 18 barra-
gens da Vale registraram 
declaração negativa.

Bombeiros socorrem vítima 
de choque elétrico em Luziânia

Um funcionário da Enel 
levou um choque enquanto 
fazia a manutenção de uma 
rede elétrica em Luziânia, na 
tarde de sexta-feira (24/1). 
O homem foi socorrido pelo 
Corpo de Bombeiros.

Segundo relatos, a vítima 
trabalhava na manutenção da 
rede dentro da cesta do ca-

minhão da empresa, quando 
ocorreu um curto circuito com 
uma espécie de “chicote” de 
fogo, que acabou a atingindo. 

Acionada, a equipe dos 
bombeiros realizou a se-
gurança do local para que 
outros acidentes não ocor-
ressem. Após a rede ser to-
talmente desligada, ocorreu 

o socorro à vítima, que es-
tava consciente, orientada e 
não aparentava fraturas. 

Ainda segundo os bom-
beiros, foi constatado lesão 
térmica nos membros in-
feriores e região do tórax 
do trabalhador. A vítima foi 
transportada para uma uni-
dade de saúde. 
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União europeia 
firma acordo do 
Brexit em Londres

Os líderes das princi-
pais instituições da União 
Europeia (UE) firmaram 
nesta sexta-feira (24/1) o 
acordo de saída do Reino 
Unido do bloco comuni-
tário, no penúltimo pas-
so para que se conclua 
um processo que teve 
início há quase quatro 
anos com um referendo 
em que os britânicos se 
pronunciaram a favor do 
“divórcio”.

O acordo foi assinado 
pela presidente da Co-
missão Europeia, Ursula 
von der Leyen, e pelo 
presidente do Conselho 
Europeu, Charles Michel.

Ursula von der Leyen 
fez o anúncio no Twitter: 
“Charles Michel (presi-
dente do Conselho Euro-
peu) e eu acabamos de 
firmar o acordo sobre a 

retirada do Reino Unido da 
UE, abrindo caminho para 
sua ratificação pelo Parla-
mento Europeu.”

Junto com a mensagem, 
Ursula postou duas foto-
grafias: uma da ata com as 
assinaturas e outra em que 
aparece, além das pessoas 
que firmaram o acordo, o 
negociador-chefe do bloco 
europeu, Michel Barnier, 
atrás deles e junto à bandei-
ra da Europa.

Barnier expressou sua 
confiança no novo vínculo 
que se estabelecerá agora 
com Londres. A partir da pró-
xima semana, Barnier pre-
sidirá as reuniões de chefes 
de Estado e de Governo em 
Bruxelas, sede da União Eu-
ropeia. Com a saída do Reino 
Unido do bloco, as reuniões 
passarão a ter uma cadeira a 
menos. (Agência Brasil)

O processo de inter-
nacionalização do 
Aeroporto Santa 

Genoveva, em Goiânia, deve 
ser concluído na primeira 
quinzena de fevereiro, com 
a homologação por parte da 
Agência Nacional de Aviação 
Aérea (Anac). A afirmação é 
do presidente da Goiás Tu-
rismo, Fabrício Amaral, que 

comentou o tema nesta sexta-
-feira (24/1), durante entre-
vista. Conforme Amaral, as 
exigências burocráticas para 
internacionalização do Aero-
porto foram atendidas, como 
a instalação de postos da Po-
lícia Federal e Receita Federal. 

Segundo o presidente, 
38% dos passageiros que via-
jam de Brasília para Lisboa, 

em Portugal, são goianos. Os 
dados, de acordo com Ama-
ral, são da companhia aérea 
portuguesa TAP, empresa 
com a qual tem negociado 
para atender em Goiânia. 

Ele falou ainda sobre o 
Caminho de Cora Coralina, 
projeto do Governo de Goiás, 
que, segundo o presidente, 
este ano vai entrar no cenário 

internacional. Garantiu que o 
Caminho será dotado de infra-
estrutura, como acesso à Inter-
net, mirantes e locais de aten-
dimento, para receber bem os 
turistas. Na semana passada, a 
Goiás Turismo firmou convê-
nio com o Ministério do Turis-
mo, no valor de R$ 1,5 milhão, 
e esses recursos serão investi-
dos no projeto, informou.
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Internacionalização do 
aeroporto de Goiânia deve 
se concluir em fevereiro


