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‘A vida está dura até pra vender cerveja’, diz dono da Ambev
“A vida está dura e difícil até para vender cerveja.” A frase é do empresário
Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do país e um dos controladores
da AmBev, ao comentar a situação econômica do Brasil, que apresenta
sinais de recuperação mais fraca que o previsto há alguns meses.
Leia Mais

Manifesto da CNTC contra a PEC 55 – Novo Regime Fiscal
A diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, entidade
representativa de cerca de 12 milhões de trabalhadores no comércio e de serviços,
reunida em 22 de novembro passado, vem por meio deste documento expressar o
seu Manifesto contrário ao Projeto de Emenda à Constituição 55 (ex PEC 241), que
estabelece um limite para os gastos públicos.

Leia Mais
Manifesto da CNTC contra a decisão do Ministro Gilmar Mendes pela suspensão da ultratividade de
Acordos e Convenções Coletivas
A diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio,
entidade representativa de cerca de 12 milhões de trabalhadores no
comércio e de serviços, reunida na terça-feira passada (22 de novembro),
vem por meio deste manifestar seu repúdio quanto à decisão do ministro
Gilmar Mendes que concedeu liminar no sentido de suspender todos os
processos e efeitos de decisões no âmbito da Justiça do Trabalho que
discutam a aplicação da ultratividade de Acordos e Convenções Coletivas,
proferida na ADPF 323, que questionou a Súmula 277 do TST.

Leia Mais
“Black Friday” contra a crise
A Black Friday é a grande aposta do comércio varejista para ainda tentar
impulsionar as vendas num ano em que o setor registrou perdas significativas.
A megaliquidação – com a promessa de descontos de até 80% - deverá gerar,
neste ano, uma receita de R$ 2,1 bilhões, o que representará uma alta de 34%
na comparação com 2015, segundo uma pesquisa feita pelo site
Blackfriday.com.br, idealizador do evento no Brasil.
Leia Mais

“Senado agendou para hoje – 24 de novembro - votação sobre terceirização
O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) se reuniu, em 16 de
novembro passado, com os líderes partidários e definiu calendário de
votação de proposições importantes. Dentre as proposições agendadas
para apreciação em plenário está o Projeto de Lei da Câmara 30/15, o
mais polêmico, dentre outros que tratam da regulamentação da
terceirização da mão de obra.
Leia Mais
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