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Vem aí um novo pacote de estímulo à economia 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que medidas de 
estímulo ao crescimento do país serão divulgadas hoje.  

Entre as ideias em estudo está a possibilidade de uso de recursos do FGTS 
para financiar imóveis até o limite do Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo, em condições facilitadas. 

 
Leia Mais 

 

Negociado sobre o legislado em horas extras está em vigor 

 

Desde o dia 13 de setembro passado, passou a prevalecer o negociado 
sobre o legislado, em relação a horas in itinere. Este foi o entendimento 
da segunda turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Recurso 
Especial (RE) 895.759 de um trabalhador contra a posição do ministro 
Teori Zavascki, que reformulou decisão do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST).  

Leia Mais 

Casa da Moeda suspende confecção de passaportes 

Responsável pela impressão dos passaportes brasileiros, a Casa da 
Moeda suspendeu a produção do documento há uma semana por falta 
de pagamento, de acordo com informação da Globo News. 
Os postos de atendimento da Polícia Federal responsáveis pela emissão 
dos passaportes já foram informados de que a confecção do documento 
está paralisada. 

Leia Mais 

 

MPT fixa prazo até fevereiro para McDonald’s explicar irregularidades 

 

A Arcos Dourados, operadora da franquia McDonald's no Brasil e na 
América Latina, tem até o dia 10 de fevereiro de 2017 para responder ao 
relatório do Ministério Público do Trabalho (MPT), que constatou o 
descumprimento de acordo judicial em relação à jornada de trabalho de 
seus funcionários em todo o país. 

Leia Mais 
 

 

Trabalhadores do Brasil 

Acesse portal.mpt.mp.br e faça sua denúncia ao Ministério Público do Trabalho. 
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