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Senado publica 
livro com leis 
trabalhistas 
atualizadas 

 
As recentes alterações na 
legislação trabalhista 
ainda estão sendo 
assimiladas pelos 
trabalhadores e pelos 
empregadores. Por isso é 
importante ter em mãos 
uma publicação que reúna 
as leis do trabalho em um 
só volume. Publicado pelo 
Senado, o livro 
Consolidação das Leis do 
Trabalho — CLT e normas 
correlatas cumpre esse 
papel. Além da CLT 
atualizada, a publicação 
inclui dispositivos 
constitucionais e outras 
normas. 
A CLT foi estabelecida pelo 
Decreto-Lei 5.452, de 1º de 
maio de 1943, que unificou 
a legislação trabalhista 
até então existente. A 
publicação do Senado 
contém a reforma 
trabalhista sancionada no 
ano passado na forma da 
Lei 13.467, de 13 de julho 
de 2017, bem como as 
mudanças determinadas 
pela Medida Provisória 
808/2017. 
Foram modificados no ano 
passado 117 artigos da 
CLT. Entre as mudanças, 
está a regulamentação do 
teletrabalho e do trabalho 
intermitente.  
 
Fonte: Agência Senado 
 

      

 

 
   

 
   

 

 

 
 

 
 

 
 

APEX BRASIL lança E-
XPORT BRASIL 

O e-Xport Brasil foi criado para 
ajudar empresas que atualmente 
já exportam para conquistar mais 
clientes e incrementar suas vendas 
em mercados estratégicos como 
China, Estados Unidos, Argentina 
e México. leia mais:  

http://www.e-xportbrasil.com/ 
 

Fepam reduz estoque de processos 
à espera de licenças ambientais 
O estoque de processos que aguardam 
análise técnica para receber licença 
ambiental da Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental (Fepam) caiu de 12.752 
para 4.284 nos últimos três anos. Conforme o 

relatório de desempenho institucional, a queda 
representa uma redução de 66% no estoque. 

 A Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Sul 
(FIERGS) está organizando a 
Missão Prospectiva à Feira 
COSMOPROF 2018, que 
ocorrerá entre os dias 15 a 19 
de março em Bolonha, Itália.  
Durante 50 anos, a 
Cosmoprof Bolonha tem se 
configurado como o principal 
evento mundial para o setor 
de beleza profissional e uma 
plataforma internacional para 
a indústria de cosméticos e 
bem-estar. A edição de 2018 
visa facilitar a criação de 
redes e oportunidades de 
negócios para empresas, 
varejistas e profissionais que 
visitam a Feira. 

 
Inscrições vão até o dia 16 
de fevereiro, através do link: 
http://cni.sphinxweb.com.b
r/perfil/index/acao/mp_cos
moprof18 
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