
Trabalhar alcoolizadoaté
podemelhorardesempenho
dizem juízesdaRelação
Justiça
AnaHenriques
Tribunal impede empresa
de gestãode resíduos
de despedirempregado
que recolhia lixocom taxa
de alcoolemiade 2 3

OTribunaldaRelação doPorto obri
gouumaempresa deOliveiradeAze
méis a reintegrar umempregadoda
recolha do lixo que havia despedido
por trabalhar alcoolizado
Tudo se passou noDia dosNamo

rados do ano passado a 14 de Feve
reiro Ainda não eram 18h quando
o camião do lixo em que seguia o
empregado se despistou tomban
do para o lado direito Quem ia ao
volante eraumcolega seu queseen
contrava igualmente etilizado Mas
enquanto a taxa de alcoolemia do

motorista entretanto também des
pedido era de 1 79 gramaspor litro
a deste trabalhador um imigrante
deLeste ascendiaàs 2 3gramas por
litro revelaram as análises feitas no
hospital para onde ambos foram
transportados
Poucocompreensiva para comos

hábitosdo seu empregado aempre
sa de gestão de resíduos Greendays
considera que ele incorreu de for
ma culposa em gravíssima violação
das normas de higiene e segurança
no trabalho Incumpriuodeverde
realizar o trabalho com zeloe diligên
cia revelandoprofundodesinteresse
pelas funçõesconfiadas contribuin
do para a lesão de interesses patri
moniais sérios e afectando demodo
gravoso a imagempública da firma
acusou o patrão
Não foi no entanto esse o enten

dimento dos juízes que analisaramo
caso Muito pelo contrário segundo
oTribunal daRelação do Porto que

confirmou recentemente uma sen
tençadeprimeira instância os resul
tados das análises ao sangue nunca
poderiam ter sido usados pela enti
dade patronal sem autorização do
trabalhador Poroutro lado alegam
ainda os juízes nãoexistenaGreen
days nenhuma norma proibindo o

consumode álcool em serviço Por
isso os magistrados aconselham a
firma a limitar o consumo de álco
ola0 50 g litro para evitar que os
trabalhadores se despeçam todosem
caso de tolerância zero

Vamos convir que o trabalhonão
éagradável observamosdesembar

gadores Petersen Silva Frias Rodri
guesePaulaFerreiraRoberto Com
álcool o trabalhadorpode esquecer
as agruras da vida e empenhar se
muito mais a lançar frigoríficos so
brecamiões e por isso na alegriada
imensa diversidade da vida opúbli
coservidoatépodeachar queaquele
trabalhador alegre émuitoprodutivo
e um excelente e rápido removedor
de electrodomésticos Afinal acres
centam não há qualquer indício de
que o homemestivesse a recolher o
lixo aos tombos e aos pontapés aos
resíduos murmurando palavras em
língua incompreensível
Por outro lado não há nas leis la

borais nenhuma exigência que faça
comque o trabalhonão possaser re
alizado com o trabalhador a pensar
noque quiser comarmais satisfeito
ou carrancudo mais lúcido ou pelo
contrário um pouco tonto fazem
notar AGreendaysaindanãodecidiu
se vai recorrer da decisão
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