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Horário de verão começa à zero hora do próximo domingo 
 

O horário de verão de 2016 começará à zero hora 
do próximo domingo. Os brasileiros deverão 
adiantar o relógio em uma hora a partir da meia 
noite. O novo horário é válido para todas as uniões 
federativas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste 
(Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Espírito 
Santo). 

Leia Mais 

 

Condutores de guindastes e motoristas de canteiros da Odebrecht no PR se enquadram em categoria diferenciada 
A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que os 
empregados da Construtora Norberto Odebrecht S.A. que 
dirigem veículos em canteiros de obras da empresa constituem 
categoria diferenciada e devem ser representados pelo Sindicato 
dos Motoristas, Condutores de Veículos Rodoviários Urbanos e 
em Geral, Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Dois 
Vizinhos (Sintrodov), na base territorial em que ele atua 
Leia Mais 

 

Tarifa média de vôos domésticos foi de R$ 322 no 1º semestre 

 

A tarifa aérea média doméstica foi de R$ 322,44 no primeiro 
semestre, valor praticamente estagnado — houve leve alta 
0,2% — quando comparado ao mesmo período de 2015 (R$ 
321,66), segundo a 35ª edição do relatório de tarifas aéreas 
domésticas divulgado nesta segunda-feira. 

Leia Mais 

Proposta de limite para gastos públicos por 20 anos vai atingir emendas parlamentares 
 

Novo regime fiscal definido na PEC 241 imporá remanejamento de 
investimentos em obras propostas por deputados e senadores. 
Parlamentar compara uso atual do IPCA como limitador de gastos 
à antiga Unidade Real de Valor (URV), ferramenta de política 
econômica utilizada na gestão FHC para implantação do Plano Real. 

Leia Mais 

 

 
 
 

A FENAVENPRO já abraçou esta causa e você? 

Outubro Rosa 
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