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Novas regras sobre Teletrabalho e 

Auxílio-Alimentação 

 
 

A Lei 14.442/2022, publicada em 5 de 
setembro de 2022, trouxe novas regras para 
o teletrabalho, auxílio-alimentação e para o 
Programa de Alimentação do Trabalhador 
(PAT).  

Entre as novidades trazidas pela lei, estão a 
regulamentação do trabalho híbrido, a 
permissão de teletrabalho para aprendizes e 
deficientes, a proibição de descontos na 
contratação dos vales-alimentação ou 
refeição e de estabelecimento de prazos para 
repasse que descaracterizem a natureza pré-
paga do benefício, entre outros. 

Diante disso, o Conselho de Relações do 
Trabalho (CONTRAB) e a Unidade de 
Desenvolvimento Sindical (Unisind) 
promovem este evento para debater as 
implicações e impactos da nova lei às 
relações de trabalho. 

A lei advém da Medida Provisória 1.108/22, e 
já está em vigor. 

O evento será 
realizado de forma 
presencial. Inscrições 
gratuitas:  

www.regrastrabalhista
s.eventize.com.br  

No final do evento, 
serão sorteadas duas 
vagas para o Curso de 
Preposto, organizado 
pelo IEL/RS e pelo 
Conselho de Relações 
do Trabalho da 
FIERGS. O objetivo do 
curso é capacitar 
prepostos de 
empresas em 
audiências iniciais, de 
instrução, de 
mediação e de 
conciliação na Justiça 
do Trabalho, para que 
possam acompanhar o 
processo nas 
negociações com as 
empresas. 

Saiba mais sobre o 
curso clicando no link: 

https://www.ielrs.org.br
/evento/curso-de-

preposto-3a-edicao  

Será disponibilizado 

certificado aos 

participantes do 

evento. 

I Fórum ESG da 
Indústria: ESG: 
os impactos no 

ambiente 
empresarial 

 

A temática do ESG é 
fundamental para a 
competitividade das 
empresas.  

Por isso, reuniremos 
empresas e 
especialistas para contar 
seus casos e mostrar 
como as boas práticas 
podem trazer resultados 
positivos para o seu 
negócio. 

O evento é gratuito. Será 
presencial e com 
transmissão on-line pela 
TV FIERGS no 

YouTube: TV FIERGS - 

YouTube 

Dia 22 de setembro 

Local: Plenário Mercosul 
– FIERGS (Assis Brasil, 
8787) 

 Inscrições e 
programação podem ser 
acessadas em: 
https://cutt.ly/nCzpAGH  

🤝 Realização: FIERGS 

e Sebrae RS. 
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