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SINDICOMIS/ACTC analisam tópicos da
Reforma Trabalhista em workshop

Na manhã do dia 24 de outubro, o presidente Luiz Ramos, acompanhado da assessora
Jurídica do SINDICOMIS/ACTC, Maristela Moreira, abriu os trabalhos do Workshop
“Reforça Trabalhista”, realizado pelas Entidades para esclarecer aos associados alguns
dos principais tópicos da nova legislação trabalhista brasileira (Lei nº 13.467/2017) que
entra em vigor no dia 11 de novembro de 2017.
Os especialistas, assessores Jurídicos da FecomercioSP, Suelen Alves Sanchez e José
Lázaro de Sá explanaram a respeito das oportunidades e cautelas recomendáveis diante
da atual da realidade das relações de trabalho, chamando a atenção para cinco tópicos
especiais: contratos, relacionamentos, rompimentos, conflitos e representatividade.
Segundo José Lazaro é importante
ficar atento às negociações, pois no
Brasil existe a cultura de presunção
da má fé e, portanto, criam-se
regras pautadas neste conceito,
assim, a nova legislação já nasceu
com alguns vícios, tanto é que a
Associação
Nacional
dos
Magistrados da Justiça do Trabalho
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- Anamatra já editou 125 enunciados, opinando sobre a reforma, o que segundo ele, não
tem poder de lei mais certamente influenciará junto ao judiciário.
O Assessor Jurídico advertiu que essa insegurança jurídica acaba interferindo no
desenvolvimento do País, pois os investidores fogem diante de uma legislação
paternalista, e com pessoas que priorizam seus direitos ao dever de trabalhar. Tudo isso
contribui para que o custo Brasil seja tão alto: “Na produção de um carro, por exemplo, o
custo trabalhista chega a 10% do valor do veículo”, contou.
Por sua vez, a Assessora Suelen Alves Sanchez, discorreu sobre o teletrabalho e suas
particularidades. Despertando grande curiosidade na plateia, ao instigar por exemplo:
quem arcará com as despesas originárias do trabalho, horas extras, treinamento e até
mesmo a segurança do trabalho realizado em casa, como uma má postura, que poderá
provocar lesões.
Trabalho intermitente, férias, amamentação, vestimentas corporativas, recisão e
homologação de contratos, reclamações e conflitos trabalhistas, arbitragem e outros
tópicos foram abordados no evento, o que envolveu a maioria dos participantes.
Ao final os participantes avaliaram o
workshop que, por unanimidade foi
considerado ótimo nos seguintes
quesitos: utilidade para o cotidiano;
assunto abordado com profundidade;
dominância do palestrante; trouxe
novas perspectivas e informações; e,
por último solicitaram mais eventos
sobre a matéria e parabenizaram o
SINDICOMIS/ACTC pela iniciativa.
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Fonte: Assessoria de Imprensa do SINDICOMIS/ACTC.

