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Conheça a sociedade
Em 2020 a Flávio Obino Fº Advogados
Associados completa 60 anos. A história
da empresa se confunde com a própria
história da Justiça do Trabalho no Rio
Grande do Sul. Presidentes do TRT
gaúcho, secretário do Tribunal, bancas
para concursos da magistratura e
atuação ininterrupta nas varas do
Trabalho constituem capítulos desta
história. Atualmente tem sede em Porto
Alegre, unidades em Florianópolis e
Curitiba, e atuação nacional. São 49
advogados e aproximadamente meia
centena
de
colaboradores
(administrativo, financeiro e apoio).
A sociedade é referência nacional em
negociações coletivas e na assessoria à
entidades
sindicais
patronais,
envolvendo serviços de fundação de
sindicatos, extensão de base e
representação, eleições sindicais e
reformas estatutárias.
Também
tem
forte
atuação
no
contencioso
trabalhista
individual
(reclamação) na representação de
empresas. Considerando apenas as
sociedades que atuam exclusivamente
com direito do trabalho empresarial, é a
segunda colocada no Brasil em
quantidade de processos e a terceira
pelo número de profissionais, liderando
pelos dois critérios na Região Sul.

ARTIGOS
Consultor Jurídico
Poder diretivo e vacinação obrigatória

Eduardo Caringi Raupp.
A nova Lei de Recuperação Judicial e os créditos trabalhistas
Daniela Martin Lopes Oliveira.
Empregadores podem exigir que seus empregados tomem vacina
contra Covid-19
Daniel De Lucca e Castro e Láiza Ribeiro Gonçalves.
Fernando Albrecht
Síndrome de burnout e a pandemia
Dhayana Silva.
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Ford foi alvo de 4,9 mil processos trabalhistas no Brasil entre 2014
e 2021
A montadora norte-americana Ford, que anunciou nesta semana que
encerrará a produção de veículos no Brasil, foi alvo de 4.930 processos
trabalhistas entre 2014 e 2021.
Justiça reconhece vínculo de emprego de babá que trabalhou aos
12 anos de idade
O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (MT) reconheceu o
vínculo empregatício de uma mulher que trabalhou como babá para uma
família entre as décadas de 70 e 80, tendo começado quando tinha 12
anos de idade. A decisão foi tomada pelo juiz substituto Diego Batista
Cemin, da vara do Trabalho de Sorriso (MT).
Correio do Povo
Rodoviários e empresas negociam
Companhias ligadas ao Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto
Alegre (Seopa) já iniciaram as tratativas do Acordo Coletivo de
Trabalho, mas não sem um impasse.
Folha de São Paulo
Após contratar, empresa precisa preparar ambiente para a
diversidade
O movimento de algumas empresas para elevar a participação de
profissionais negros em suas equipes, que ganhou tração no ano
passado, deve impulsionar também a preparação do ambiente
corporativo após a chegada deles.
Jornal do Comércio
Programa para gerar emprego vai depender do Congresso
Decisão será tomada com base no espaço no Orçamento e em
negociações políticas.
Sulpetro
Sindicatos pedem vacinação prioritária contra Covid-19 para
funcionários de postos de combustíveis
O Sulpetro, o Sindipetro Serra Gaúcha e o Sintrapostos encaminharam
à Secretaria Estadual da Saúde documento solicitando a inclusão dos
profissionais e empresários que atuam nas revendas gaúchas entre os
grupos prioritários para receber a vacina contra a Covid-19.
Tribunal Regional do Trabalho 4ª Região
Músico tem vínculo de emprego reconhecido com pizzaria onde
tocou por sete anos
A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS)
reconheceu a existência de vínculo de emprego entre um músico e uma

