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ELEIÇÕES 2016: Candidatos ricos são os principais financiadores de campanha
A corrida eleitoral brasileira tem novos
patrocinadores. Hoje, candidatos ricos são os
campeões em doações eleitorais pelo País,
segundo um levantamento feito pela Folha com
base em dados entregues pelas campanhas ao
Tribunal Superior Eleitoral.
Donos de considerável patrimônio, eles são, até,
aqui, os grandes novos financiadores das
eleições, em substituição a Empreiteiras, Bancos
e Frigoríficos – que, quatro anos atrás,
lideravam esse ranking.
Fonte: Folha de São Paulo
País fecha quase 34 mil vagas de emprego formal
O Brasil fechou, em agosto, 33.953 Postos de
trabalho com carteira assinada. Foi o 17º mês
consecutivo em que o mercado demitiu mais do
que contratou. Apesar de os números ainda serem
negativos os dados do Cadastro Geral de
Empregados
e
Desempregados
(Caged)
divulgados na sexta passada, pelo Ministério do
Trabalho, indicam uma recuperação nos índices
de emprego no País, com uma desaceleração no
corte de vagas.
Fonte: Jornal Extra
Campanha para convencer sobre Reforma da Previdência
O Governo prepara ofensiva de comunicação (rádio,
TV, internet e peças publicitárias nas ruas, nos jornais
e nas revistas) para convencer sobre a necessidade de
Reforma da Previdência que deverá fazer apelos por
um “País mais justo”, ressaltar a ameaça de que
“Filhos e netos de brasileiros que hoje estão
trabalhando não recebam aposentadorias no futuro”
e destacar que “a população idosa vai triplicar até
2050”. O Planalto promete enviar a matéria ao
Congresso Nacional neste mês. Ainda é considerada a
possibilidade de o presidente Michel Temer aparecer.
Fonte: Jornal Extra
Registro sindical
O Ministério do Trabalho publicou duas Portarias (1061 e 1062 / 2016) que alteram procedimentos de
autenticidade e de expedição de Certidão Sindical. Acesse www.fenavenpro.org.br e leia na Íntegra as
Portarias no link Diap.

