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Projeto que torna a contribuição sindical facultativa é retirado de pauta e só será debatido em 2017 

Após forte embate e discussão, o PLS 385/2016, do senador 
Sérgio Petecão (PSD-AC), que pretende transformar a 
contribuição sindical compulsória, em facultativa, aos filiados à 
entidade sindical, foi retirado da pauta da Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) e só será debatido novamente em 2017. 
 

A diretoria da CNTC, ao lado de representantes de Sindicatos e Federações 
(inclusive à FENAVENPRO) de todo o país, fizeram uma importante mobilização 
nos últimos dias para impedir que a Proposta fosse aprovada. 

Leia Mais 

Câmara aprova admissibilidade de PEC da Reforma da Previdência 

 

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados 
aprovou no último dia 15 de dezembro, a admissibilidade da 
Proposta de Emenda à Constituição que trata da Reforma da 
Previdência Social. 
O parecer do deputado Alceu Moreira (PMDB-RS), favorável à 
admissibilidade da matéria, foi aprovado com placar apertado de 31 
votos a 20, com votos contrários de deputados da oposição (PT, 
PCdoB, PDT, Rede e PSOL) e até da base aliada, como Júlio Delgado 
(PSB-MG) e Marcos Rogério (DEM-RO). 

 
Leia Mais 

Reforma ministerial só após eleições no Congresso 

 

O presidente Michel Temer pretende esperar as eleições dos 
novos comandos da Câmara e do Senado, em fevereiro, para 
realizar uma Reforma ministerial. Até mesmo a nomeação do 
novo secretário do Governo deve entrar nesse cronograma. 

Leia Mais 

 

Ganho maior do FGTS é aposta no futuro 

 

 

As mudanças no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, propostas 
pelo governo temer, vão ajudar vá engordar a reserva do 
trabalhador para a compra da casa própria ou para a aposentadoria, 
mas o ganho só será sentido no longo prazo. 

Leia Mais 
 

 

Fique de Olho 

O IBGE libera hoje a prévia da inflação oficial para dezembro, medida pelo IPCA-15. Espera-se uma 
alta de 0,29% nos preços, contra 0,26% registrado em novembro. 

http://e.allin.cntc.org.br/bendar/?atmca=4536138&atmme=22&atmte=1&atmso=ck&utm_content=151262564&atmem=Y29udGF0b0BmZW5hdmVucHJvLm9yZy5icg==&
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