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2,2 milhões de vagas de emprego sumiram em um ano

O mercado de trabalho voltou a piorar no terceiro trimestre do
ano. Em relação ao segundo trimestre, 963 mil pessoas
perderam seus empregos, elevando para 12 milhões o número
de desempregados. Na análise mais detalhada, identifica-se
que foram extintos 2, 255 milhões de postos no período de um
ano, o pior resultado da série dentro da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), iniciada em 2012.
Leia Mais
Senado recebe proposta sobre contribuição sindical

Foi apresentado no Senado Federal o PLS 385/16, do senador
Sérgio Petecão (PSD-AC), que altera a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), para estabelecer que a contribuição sindical será
devida somente pelos filiados aos Sindicatos, em benefício de
seus entes representativos, e dá outras providências.
Leia Mais
TST afasta exigência de presença da entidade de classe patronal para instauração de dissídio coletivo
A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal
Superior do Trabalho entendeu que não tem sustentação legal a
exigência de participação da entidade de classe patronal para a
instauração de dissídio coletivo. Embora afastando este
fundamento, adotado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª
Região (RS), a SDC manteve decisão que extinguiu dissídio
coletivo ajuizado pelo Sindicato dos Marítimos do Rio Grande e
São José do Norte (RS) contra Tugbrasil Apoio Portuário S.A., uma
vez que ele foi instaurado quando a empresa já tinha encerrado
suas atividades no RS.
Leia Mais
Novembro Azul

A campanha Novembro Azul alerta para prevenção e
cuidados da saúde do homem.
Nós da FENAVENPRO apoiamos esta iniciativa e
você?
Leia Mais

