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Bancários rejeitam proposta patronal

A categoria rejeitou a nova proposta apresentada pelos
Bancos, de aumento salarial de 7% mais abono de R$
3.300.
Sem acordo, até o fechamento desta edição, os
trabalhadores decidiram manter a paralisação por toda a
semana. A greve começou na terça-feira passada (6 de
setembro).
Fonte: Jornal Extra
Desafio trabalhista

A julgar pelo primeiro pronunciamento do presidente Michel Temer (PMDB), o governo se empenhará em
aprovar mudanças na legislação trabalhista com vista a flexibilizar as regras da CLT e fortalecer a negociação
coletiva. Insinua que também patrocinará a regulamentação da terceirização.
Fonte: Editorial Folha de São Paulo
PIS/PASEP: União amplia de novo prazo para sacar Abono

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) decidiu ampliar outra vez, para 31 de
dezembro o prazo para os trabalhadores retirarem o
benefício do Abono Salarial de 2015/2016 (ano-base
2014). O primeiro prazo venceu em 30 de junho e foi
prorrogado até 31 de agosto passado.
Para saber se tem direito, ligue para 158 (Ministério do
Trabalho); 0800-726-0207 (Caixa PIS) ou 0800-729-0001
(Banco do Brasil / Pasep). O valor é de R$ 880, mas,
quase um milhão de trabalhadores ainda não sacou o
benefício.
Acesse www.fenavenpro,org.br e saiba mais sobre o
assunto no site do Diap
Previdência Privada

Em meio à atual discussão sobre a Reforma da Previdência,
cada vez mais brasileiros recorrem aos planos privados, de
olho na aposentadoria.
A arrecadação da Previdência Privada voltou a se acelerar
no 2º trimestre deste ano, e fechou a primeira metade de
2016 com alta de 13% em relação a 2015, aponta a
Fenaprevi, entidade do Setor.
Fonte: Folha de São Paulo

Vendas pela internet
As vendas pela internet no País movimentaram R$ 19,6 bilhões no 1º semestre desse ano: aumento de 5,2%
em relação ao mesmo período de 2015.
Fonte: Jornal Extra

