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Orientação é “preservar direitos trabalhistas” 

O ministro do Trabalho ressaltou em evento no 
Sindicato dos Comerciários de São Paulo, na última 
segunda-feira (19 de setembro), que a orientação 
do governo Michel Temer “é de que todos os 
direitos trabalhistas sejam preservados”. De acordo 
com Ronaldo Nogueira “não faz parte da agenda 
do governo retirar o 13º salário, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), Aviso Prévio, Férias, 
Vale Transporte e Vale Refeição. A jornada de 
trabalho permanecerá como está”, afirmou.  
Fonte: Estadão. Leia mais em 
www.fenavenpro.org.br clicando em CNTC 

 

 

CCJ da Câmara aprova atualização da contribuição sindical patronal 

  

A Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou na 
terça-feira dessa semana (20 de setembro), o 
Projeto de Lei 1491/2011, do deputado Laercio 
Oliveira (SD-SE), “que altera a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) para atualizar a base de cálculo 
da contribuição sindical patronal”. Agora, salvo 
apresentação de Recurso, o PL segue para 
apreciação no Senado Federal.  
Acesse www.fenavenpro.org.br e leia na íntegra 
o PL 1491/2011 clicando no Diap. 

Sem acordo, bancários continuam de braços cruzados 
 

A categoria recusou mais uma proposta da 
Federação Nacional de Bancos e decidiu 
continuar a greve nacional, iniciada no último dia 
6 e que completa hoje (22) 16 dias, com mais de 
12 mil agências e 52 centros administrativos 
fechados. 
A Fenaban ofereceu aos bancários reajuste 
salarial de 7% e abono de R$ 3,3 mil, mas eles 
reivindicam reposição da inflação de 9,57% e mais 
5% de aumento real - R$3.940,24 -, entre outros 
benefícios. Segundo a entidade patronal, ainda 
não há data para novas negociações. 
 

Fonte: Portal Terra (20.09.2016) 
 

Pesquisa interessante realizada pela Fipe 

Acordos nas empresas para reduzir salários e jornadas dos funcionários quadriplicaram no primeiro 
semestre. Os dados são de uma amostra pesquisada pela Fipe, com base em dados do governo. 
 

Fonte: Jornal Extra 
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