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Reforma Trabalhista: Acompanhe aqui
Prezado colega, Bom dia
O SindLab – Sindicato dos Laboratórios
de Minas Gerais expedirá hoje, amanhã e
sexta-feira, informações importantes
sobre aprovação da chamada Reforma
Trabalhista.

O que foi aprovado
O Senado Federal votou no dia 11 de junho de 2.017 o texto do PLC – Projeto de Lei
da Câmara dos Deputados, PLC 38:17, que altera a CLT – Consolidação das Leis do
Trabalho, a Lei 6.019:74 que institui o regime de trabalho temporário nas empresas
urbanas, Lei 8.212:91 que dispõe sobre a Organização da Seguridade e institui o
Plano de Custeio, Lei 13.429:17 terceirização e Lei 8.036:90, dispõe do FGTS.
A aprovação ocorreu no plenário do Senado Federal com 50 votos a favor do texto
do PLC 38:17, 26 contrários e uma abstenção com a rejeição de 178 emendas dos
senadores.
O PT-Partido dos Trabalhadores apresentou 2 destaques para votação em separado:
retirando da reforma da CLT o trabalho intermitente e a presença de gestantes e
lactantes em locais insalubres.
O PLC 38:17 seguirá para sanção do Senhor Presidente da República e passará a
vigorar em 120 dias a contar da data em que isso ocorrerá.
Entre os pontos que serão alterados pelo Governo Federal, estão o que trata do
trabalho da mulher grávida e lactante em locais insalubres.

Atualmente, as mulheres nessas condições são proibidas de trabalhar em locais
insalubres para a proteção da mãe e do filho.
Um local é considerado insalubre, quando existe o recolhimento ao trabalhador do
adicional de insalubridade como previsto na norma trabalhista MTE NR 15:78 –
Atividades e Operações Insalubres.
O texto com a íntegra do PLC 38:71 que foi aprovado no Senado Federal e conduzido
à sanção presidencial, está disponível no SindLab – Sindicato dos Laboratórios de
Minas Gerais, podendo ser solicitado pelo (31) 3213-2738 ou pelo e-mail
secretaria@sindlab.org.br
Convém que se estude esse texto para conhece-lo e verificar a aplicação em sua
empresa e o impacto nas atividades ou operações dela.

Atenciosamente,
Humberto Marques Tibúrcio
SindLab

Presidente
Eu fiz minha parte! ®

