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Vitória, 11 de novembro de 2017

ATENÇÃO NUTRICIONISTAS: MUDANÇAS NA LEI TRABALHISTA
A chamada “Reforma Trabalhista” registrada pela Lei 13.467/2017, entra em vigor na data de
hoje 11 de novembro de 2017, com isso, se fazem necessários esclarecimentos aos nossos
profissionais Nutricionistas para que não caiam nas armadilhas dessa nova lei:
1- A partir de agora o empregador ganha força e autonomia para fechar acordos diretamente
com o Nutricionista, entretanto o profissional não é obrigado a aceitar, ou seja, jamais
assinem documentos de acordos sem ter certeza do que estão fazendo, o SINDINUTRI-ES
está de portas abertas para auxiliar e orientar o Nutricionista, todos os nossos canais de
atendimento estarão de prontidão para dar suporte a Categoria, conte conosco sempre!
2- As homologações que até então com mais de 01 (um) ano laborado pelo empregado eram
obrigatórias passar pelo Sindicato, agora não mais, o empregador ganha liberdade para
fazer todas as homologações diretamente com o profissional na empresa, caso o
Nutricionista assine tal documento, o mesmo perde o direito de reclamar na justiça
posteriormente se houver algo errado! Com isso, reforçamos nosso compromisso com a
Categoria e solicitamos que nos enviem copia da Rescisão para analisarmos os cálculos
trabalhistas antes de assinarem o documento.
Importante: mais do que nunca precisamos estar unidos nesse momento tão complicado em que se
encontra o profissional brasileiro, perdemos proteções importantes com a nova lei trabalhista, mas
juntos podemos vencer essa luta, seguem abaixo nossos canais de dialogo, dissipem essas
informações com os colegas de profissão. Juntos Podemos Mais!!
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