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Trabalho insalubre e afastamento provisório
da empregada gestante ou lactante: Lei

13.287/2016
     A Lei 13.287, de 11 de maio de 2016, com início de
vigência  na  data  de  sua  publicação,  ocorrida  no  Diário
Oficial da União de 11.05.2016 (Edição Extra), acrescentou
à  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  o  art.  394-A,
passando a assim dispor:

“A empregada gestante ou lactante será afastada,
enquanto  durar  a  gestação  e  a  lactação,  de  quaisquer
atividades,  operações  ou  locais  insalubres,  devendo
exercer suas atividades em local salubre”.

Trata-se  de  previsão  que  tem  como  objetivo
proteger  a  saúde  da  mulher  durante  os  períodos  de
gestação  e  de  lactação,  sabendo-se  que  as  condições
insalubres no ambiente de trabalho podem causar prejuízos
também ao feto ou à criança.

Ainda quanto ao tema, segundo o art. 189 da CLT,
devem  ser  consideradas  atividades  ou  operações
insalubres  aquelas  que,  por  sua  natureza,  condições  ou
métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes
nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em
razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo
de exposição aos seus efeitos.

Por se tratar de matéria que envolve conhecimentos
técnicos, cabe ao Ministério do Trabalho aprovar o quadro
das  atividades  e  operações  insalubres  e  adotar  normas
sobre  os  critérios  de  caracterização  da insalubridade,  os
limites  de  tolerância  aos  agentes  agressivos,  meios  de
proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a
esses agentes (art. 190 da CLT).

FONTE:  http://genjuridico.com.br/2016/05/16/trabalho-insalubre-e-afastamento-provisorio-

da-empregada-gestante-ou-lactante-lei-13-2872016/

 

GRAVIDEZ:  quais  são  os  direitos
trabalhistas da gestante?

-  Licença maternidade: mulheres  gestantes  têm
garantido o direito de afastarem-se do emprego de
forma  remunerada  por  120  dias.  CLT  art.  392
**180  dias  no  caso  das  mães  de  crianças
acometidas por sequelas neurológicas decorrentes
de  doenças  transmitidas  pelo
Aedes  aegypti  (art.  71  da  Lei  no
8.213).   

-  Direito  a  amamentação: para
amamentar o próprio filho até que
este complete 6 meses de idade, a
mulher  terá  direito,  durante  a
jornada de trabalho,  2  descansos
especiais, de meia hora cada um.
CLT art. 396

- Consultas e exames: durante a
gravidez, toda gestante contratada
tem  o  direito  a,  no  mínimo,  6
dispensas  para  realizar  exames  e consultas.  CLT
art. 392 § 4º, II

-  Estabilidade:  Fica  assegurada  a  garantia  no
emprego  a  empregada  gestante  na  forma  das
disposições constitucionais, garantida em qualquer
hipótese o período de 90 (NOVENTA) dias após o
término da licença previdenciária. C.C.T 2016/2017
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ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO

VOCÊ SABIA?

Assédio moral é crime. Combatê-lo é tarefa de todos

O assédio moral no trabalho é classificado como crime no Código Penal: 
“depreciar, de qualquer forma, e reiteradamente, a imagem ou o desempenho de 
servidor público ou empregado, em razão de subordinação hierárquica funcional 
ou laboral, sem justa causa, ou trata-lo com rigor excessivo, colocando em risco 
ou afetando sua saúde física ou psíquica pode acarretar uma pena de um a dois 
anos de reclusão”.

O assédio moral é uma situação de violência e estresse causada de maneira sistemática pelo empregador ou 
por colegas. A comunicação é fundamental! Procurar ajuda, se informar sobre pessoas que estão passando por 
problemas similares e buscar ajuda psicológica ou conselho jurídico. PROCURE O SEU SINDICATO!! 
Por fim, registre tudo, não subestime as ocorrências, todo tipo de evidência pode ajudar na comprovação do 
assédio moral. 
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FIQUE POR DENTRO Marionette 
chegou!!

O SOMBRA INFORMA

                    
Oii gente!!!

Estou muito feliz com o 
nosso sindicato que vem 
atuando energicamente 
quando os nossos         
direitos     
são desrespeitados, 
parabéns!

Gente agora mais do que nunca 
vamos ter que nos unir; com esta 
reforma trabalhista que o Governo está 
fazendo, temos que dar força para o 
nosso Sindicato negociar se não, 
seremos escravizados. Preste atenção!  
   

             

- O sombra me
 contou que o laboratório
Biovel vem atrasando 
constantemente o vale 
alimentação, o Sindicato 
já solicitou ao seu Assessor 
Jurídico para que sejam tomadas as 
devidas providências;

- O sombra me contou que o Hospital 
Nossa Senhora de Fátima de Guaraniaçu 
não está respeitando a jornada de 
trabalho. O Assessor Jurídico já está 
tomando as medidas cabíveis. 

ATENÇÃO ASSOCIADO
O Sindesauvel acaba de fechar 

mais um convênio com vantagens e 
descontos para os associados na 
Clarim Centro Odontológico. No local 
são oferecidos serviços de prevenção, 
dentística, radiologia, cirurgias, 
endodontia, prótese, implantes, 
periodontia, ondontopediatria, entre 
outros!

Consulte a tabela de valores no 
seu sindicato. E para a utilização do 
convênio, identifique-se no local com 
carteira de associado do sindicato, 
caso não tenha, providencie junto a 
secretaria!
- Clarim Centro Odontológico, 
Av. Brasil 3375, São Cristóvão, 
Cascavel/PR, 
(45)3038-7555

ATENÇÃO TRABALHADORES!

              O lançamento da campanha manicure/pedicure e 
designer de sobrancelha foi um sucesso!!    

   Parabéns a todas as associadas e contribuintes que  
compareceram e garantiram o seu horário! 

          Você pode usufruir dos serviços de manicure, pedicure e  
designer de sobrancelha diretamente no seu sindicato.  

Associada não paga nada neste mês de setembro e 
contribuinte tem preço promocional!  

Maiores informações através do fone: (45)3224-4105 ou 
através  do WhatsApp (45)9839-2500.    
    

SETEMBRO AMARELO – “ A VIDA VALE OURO”

 O SETEMBRO AMARELO é uma campanha voltada para 
conscientização e mobilização social visando a prevenção do suicídio, 
realizada  todos  os  anos  no  
mês   de  setembro  no  mundo inteiro 
através   da   divulgação  ampla de 
informações  a respeito do assunto e 
identificação  de  locais   públicos
e particulares com a cor amarela.
     Alguns assuntos relacionados a 
saúde ainda são considerados “tabu”, 
assim como em outros momentos a 
AIDS e o Câncer já  foram,  hoje em 
dia o  suicídio  ainda é um assunto 
bastante polêmico.
Mas afinal, por que falar sobre suicídio? 
Números oficiais em todo mundo a cada 45  segundos uma pessoa se 
mata e cada 3 segundo uma pessoa tenta se matar, números que 
estão relacionados a  1.000.000 mortes por ano,  estes superiores a 
quantidade de mortes ligadas a AIDS e alguns tipos de câncer. No 
Brasil pelo menos 32 mortes/dia estão relacionados a autodestruição. 
Esses números são alarmantes e nos mostram que atualmente o 
suicídio é um assunto de saúde pública.

Segundo a OMS (organização Mundial de Saúde) a cada 10 
casos 9 estão ligados a presença de uma doença mental 
diagnosticável, o que gera esperança, pois se observamos a presença 
de uma patologia também observamos a possibilidade de tratamento e 
consequentemente a oportunidade de salvar vidas.

O que leva alguém a tirar a própria vida? Quem se mata é 
fraco? Quem fala em se matar não se mata? Como identificar sinais de 
alerta? O que fazer quando os reconhecemos? Aonde procurar ajuda? 
E quando a ajuda não é aceita? O que é verdade ou o que é mito? 
Qual é o papel da mídia, divulgar ou não divulgar?
Este é o papel da campanha e essa é a nossa luta ... 
Informar para prevenir! O Sindicato apoia esta luta!

         
         


