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Reforma da Previdência

R$ 45 bilhões é a previsão de desembolso este ano com o
benefício social pago a deficientes de baixa renda e idosos com
65 anos ou mais.
O Governo brasileiro quer desvinculá-lo do reajuste do salário
mínimo – que permite ganhos reais -, para reduzir gastos e
pretende mexer na Lei Orgânica de Assistência Social (Loas). A
medida consta da proposta de Reforma da Previdência em
formatação final no Executivo.
Fonte: O Globo

Eleição 2016

Dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam que o Brasil terá
este ano 485 mil candidatos, um volume quase 1% maior que
em 2012.
Entre os Partidos que concorrem às Prefeituras, o PT reduziu
quase à metade as suas candidaturas. Este ano, serão 992 frente
aos 1,8 mil de 2012.
Fonte: Jornal Extra

Categoria diferenciada

Trabalhadores que atuam na carga, descarga e estocagem de
mercadoria constituem categoria diferenciada, conforme o
Artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho e a Portaria
do Ministério do Trabalho e Emprego 3.204/1988. Ou seja:
têm direito a Sindicato específico.
Com esse entendimento, a Seção de Dissídios Coletivos do
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas-SP)
considerou não haver violação ao princípio da unicidade
sindical no fato de o Sindicato dos Trabalhadores na
Movimentação de Mercadorias em Geral de Limeira
(Sintramogeli) cobrar contribuição de funcionários de uma
empresa de comércio de frutas, verba que era paga ao
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e
Afins de Limeira.
Fonte: Revista Consultor Jurídico, 20.07. 2016 / assessoria jurídica da FENAVENPRO

“Nossa missão é...”
“Nossa missão é o ajuste fiscal” afirmou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em entrevista
exclusiva aos repórteres Martha Beck e Sérgio Fadul do Jornal O Globo de 29.08.2016

