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Relatório sobre Projeto da Terceirização deverá ficar para a próxima semana
Foi realizada na quarta-feira passada (23/11) mobilização de
várias lideranças sindicais no Senado Federal, para tratar do
Projeto de Lei da Câmara (PLC 30/2015), que regulamenta a
terceirização e estende as subcontratações para as atividadesfim das empresas contratantes.
Participaram das negociações o 2º vice-presidente da CNTC,
Luiz Carlos Motta; bem como o diretor de Assuntos
Legislativos da entidade, José Francisco.
Leia Mais

Brasil fecha 74,7 mil postos formais de trabalho em outubro
O Brasil continuou a fechar vagas formais de trabalho em
outubro deste ano. De acordo com informações do (Caged),
divulgadas na quinta-feira passada (24) pelo Ministério do
Trabalho, no mês passado houve 74.748 demissões a mais
do que contratações.
Apesar de negativo, o resultado do mês passado foi menos
ruim que o de outubro de 2015, quando foram fechados
169.131 Postos de trabalho, o pior resultado para esse mês
desde o início da série histórica do Ministério do Trabalho,
em 1992.
Leia Mais

Trabalhador deixa muito dinheiro ‘esquecido’ no Banco
Em tempos de crise e mercado de trabalho com números
alarmantes — segundo o IBGE, há no Brasil quase 12 milhões
de desempregados e 22,9 milhões de subempregados —,
muita gente não sabe que tem um saldo a receber em Bancos.
E os bilhões de reais acabam ficando em um “fundo perdido”.
Há exemplos como o abono do PIS/Pasep ano-base 2014, que
mais de 950 mil pessoas “esqueceram” de sacar o benefício de
R$ 880, ou resíduos de contas inativas do FGTS, que também
podem estar “perdidos” na Caixa Econômica Federal.

Leia Mais
INSS: sem agendamento
Os segurados do Instituto Nacional do Segurado Social (INSS) que
precisam atualizar o tempo de contribuição no Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS) poderão ir direto à Agência
previdenciária, sem a necessidade de agendamento prévio, ou
esperar o pedido da aposentadoria para fazer a inclusão dos anos de
trabalho que estão fora do cadastro.
Leia Mais
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