A MODERNIZAÇÃO

DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
FIQUE POR DENTRO DO QUE MUDOU

Assim como a tecnologia, que evolui constantemente
para oferecer mais qualidade de vida, as leis trabalhistas
também precisam ser atualizadas para acompanhar
esse movimento. Nossa CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)
foi criada em 1943. De lá para cá, muita coisa mudou.
Nos dias de hoje, trabalhadores e empresas vivem em outro ambiente,
com grandes desafios a vencer. Cada um desempenha papel importante
na construção de um país mais forte e competitivo.
A modernização trabalhista (Lei n.º 13.467/2017) foi feita para aumentar
o espaço das negociações entre as partes e para dar mais segurança às relações
do trabalho. As mudanças foram elaboradas para estimular a economia e facilitar
a criação de empregos.
Além das inovações legislativas, a reforma trabalhista traz importantes medidas para
modernizar alguns procedimentos, dar maior prestígio às negociações coletivas
e oferecer diversas novidades.
Contudo, é importante ressaltar que a nova lei não retira os direitos básicos dos trabalhadores,
garantidos pela Constituição Federal.

Veja o que não muda
> Férias anuais remuneradas, com abono de, pelo menos,
um terço a mais do salário normal
> 13.º salário
> FGTS
> Duração da jornada normal não superior a 8 horas diárias e a 44 horas semanais
> Repouso semanal remunerado
> O valor da hora extra continua sendo pelo menos 50% maior que o da hora normal
> A remuneração adicional e o tempo do trabalho noturno não foram alterados
> Adicional de remuneração para as atividades insalubres ou perigosas
> Irredutibilidade do salário, a não ser que haja alteração acordada em convenção
ou acordo coletivo
> Licença de 120 dias à gestante
> Licença-paternidade
> Seguro contra acidentes de trabalho
> Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, de, no mínimo, 30 dias
> Seguro-desemprego
> Aposentadoria
> Salário mínimo
> Reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos de trabalho

Sobre o que foi alterado, apresentamos alguns
pontos de destaque na nova lei. Veja:
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