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USO DO WHATSAPP EM 
SERVIÇO E A CARACTERIZAÇÃO 
DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS 
 

É frequente o questionamento sobre 
os riscos que podem advir da 
utilização do aplicativo Whatsapp 
entre a empresa e seus empregados, 
principalmente no tocante à 
caracterização de tempo à 
disposição do empregador, fora do 
horário normal de trabalho. 
O assunto não pode ser abordado 
sem a transcrição prévia do quanto 
dispõe súmula editada pelo Tribunal 
Superior do Trabalho. Estabelece a 
Súmula 428 do TST: Saiba mais 

 

 

Empresas precisam se 
adaptar às exigências da 

LGPD 

Em 2018, o Brasil presenciou uma das 
mudanças mais importantes na 
regulamentação de privacidade de 
dados quando a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) foi sancionada. A Lei 
13.709, que entrará em vigor em agosto 
de 2020, é etapa essencial para 
fortalecer os direitos fundamentais das 
pessoas na era digital e facilitar os 
negócios, esclarecendo regras para 
empresas e órgãos públicos. As 
premissas norteadoras da normativa 
são claras: é preciso respeitar a 
privacidade, a inviolabilidade da 
intimidade, da honra e da imagem e a 
autodeterminação informativa e a 
liberdade de expressão. Só assim, de 
acordo com a lei, os titulares de dados 
passam a ter maior controle sobre todo 
o processamento das suas 
informações pessoais. 
Fonte: Jornal do Comércio 

Presidente da República 

regulamenta lei que 

estabelece política nacional 

de resíduos sólidos 

O presidente da República em 

conjunto com o ministro do Meio 

Ambiente, assinou o Decreto nº 

10.240 que regulamenta parte da 

Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS - Lei 12.305/10) e 

estabelece a logística reversa 

para o recolhimento de resíduos 

sólidos de composição 

eletroeletrônico.  ACESSE 

Debate 4.0 - IOT 

A Rede RS Indústria 4.0 convida 

você para participar do circuito 

de palestras "Debate 4.0", cuja 

primeira edição falará sobre o 

tema Internet das Coisas 

(IoT). Entenda por que a Internet 

das Coisas (IoT) é considerada 

uma das grandes tecnologias 

habilitadoras da indústria 4.0 e 

tire todas as suas dúvidas com 

especialistas sobre o assunto.  

Data: 12 de março de 2020 

Horário: 14:00 horas 

Local: Auditório do Instituto 

SENAI de Tecnologia em 

Mecatrônica - Rua Travessão 

Solferino, 501 - Bairro Cruzeiro, 

Caxias do Sul/RS. Inscrições  

 

ANTT prorroga a 

obrigatoriedade 

de geração de 

Código 

Identificador da 

Operação de 

Transporte 

(CIOT) para todas 

as modalidades de 

frete de cargas  

 

Foi publicada no 
Diário Oficial da 
União de hoje, 31 de 
janeiro de 2020, a 
Resolução ANTT nº 
5.869 de 2020, que 
prorroga por 60 dias 
a obrigatoriedade de 
cadastramento do 
Código Identificador 
da Operação de 
Transportes (CIOT) 
para todas as 
operações de 
transporte rodoviário 
remunerado de 
cargas de 
contratante pessoa 
jurídica, a partir do 
dia 31 de janeiro de 
2020.  
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