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FENAVENPRO mobilizada em Brasília: “Terceirização sem precarização
Em apoio a CNTC, delegação da FENAVENPRO – Roberto
Nascimento e Romeu de S.B. Filho (SINDVEND-SP), João Carlos
Rosendo (SINDEVAL-Alagoas) e Paulo Guardalupe (SindVendasGoiás) -, se mobilizou no Congresso Nacional, no último dia 6 de
dezembro, em protesto contra o PL 4302/1998 sobre Contrato
de Trabalho Temporário e Terceirização Plena.
Leia Mais

Aché vai investir R$ 500 milhões em nova fábrica em Pernambuco
Uma das cinco maiores indústrias farmacêuticas do país, o Aché
vai investir R$ 500 milhões para construir uma nova fábrica e um
centro de distribuição na Região Metropolitana do Recife (PE).
Essa será a primeira unidade fabril do Laboratório no Nordeste,
região em que as vendas de medicamentos avançam acima da
média do mercado nacional, e vai acelerar sua estratégia de
crescimento.
Leia Mais

Aposentadoria de 100% só com 49 anos de contribuição
A Proposta de Emenda à Constituição 287, que vai alterar as
regras das aposentadorias e das pensões dos brasileiros, foi
enviada ontem pelo governo federal à Câmara dos Deputados.
Entre as principais mudanças, uma delas indica que, para se
aposentar com benefício integral, o trabalhador brasileiro
precisará contribuir por 49 anos.
Leia Mais

Senadores e Entidades Sindicais criticam proposta de reforma na Previdência Social
O mercado financeiro, consultado pelo Banco Central, reduziu a
projeção de inflação para este ano pela quarta vez seguida. A
estimativa de inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA), caiu de 6,72% para 6,69%.
Para 2017, a taxa foi mantida em 4,9% há três semanas. As
estimativas fazem parte de pesquisa Boletim Focus feita pelo BC
ao mercado financeiro sobre os principais indicadores
econômicos.
Leia Mais

Brasileiro volta a economizar
Com isso, os depósitos nas cadernetas de poupança, superaram os saques, em R$ 1,9 bilhão, em
novembro, segundo o Banco Central.
.

