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Diretoria da CNTC participa de reunião sobre a Reforma Trabalhista no Ministério Público 
O presidente e o diretor secretário da CNTC, respectivamente 
Levi Fernandes Pinto e Lourival Figueiredo Melo, 
participaram no último 24 de janeiro, da reunião realizada 
pelo Ministério Público do Trabalho que discutiu a Reforma 
Trabalhista apresentada pelo governo federal. 
O encontro contou ainda com a presença de representantes 
de Associações que atuam no âmbito da Justiça do trabalho e 
outras entidades sindicais, como a Anamatra. 
 
Leia mais 

 

Reforma Trabalhista não tramitará em urgência 

 

Em reunião com o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, 
no último dia 26, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, 
assegurou que as propostas legislativas que compõem a Reforma 
Trabalhista do Governo Federal não tramitarão em regime de 
urgência no Congresso Nacional.  
O pedido havia sido feito pelo Ministério Público do Trabalho 
juntamente com 29 entidades sindicais e associações, no último dia 
24, quando foi lançada a Carta em Defesa dos Direitos Sociais. 
 

Leia mais 

Cármem Lúcia homologa delações de 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht 
A presidente do Supremo Tribunal Federal ministra Cármem 
Lúcia, homologou na segunda-feira (30 de janeiro) as 77 
delações de executivos e ex-executivos da empreiteira 
Odebrecht.  
Com a morte do ministro Teori Zavascki, que era o relator da 
Operação Lava Jato na Corte, a ministra havia autorizado 
que os juízes auxiliares da equipe de Teori continuassem com 
os procedimentos nas delações e realizassem as audiências 
com os 77 delatores. Os depoimentos permanecem sob 
sigilo. 
 
Leia Mais 

 

Conta de luz não tem taxa extra em fevereiro 

 

As contas de luz no Brasil em fevereiro terão bandeira 
tarifária verde, o que significa que não haverá cobrança 
extra aos consumidores, informou a Agência Nacional de 
Energia Elétrica. 
Segundo a Aneel, condições hidrológicas favoráveis, que 
têm ajudado a produção das hidrelétricas no país, 
possibilitaram a bandeira verde, que sinaliza que não há 
riscos na oferta de energia 
 

Leia mais 

 Febre amarela: Minas lidera o ranking 

Com 101 casos, Minas Gerais foi o Estado com mais ocorrências de febre amarela entre 2000 e 2012 

 

http://fenavenpro.org.br/2017/01/31/diretoria-da-cntc-participa-de-reuniao-sobre-a-reforma-trabalhista-no-ministerio-publico/
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/78b4e540-0392-4984-800d-947252db100e/CARTA+EM+DEFESA+DOS+DIREITOS+SOCIAIS.pdf?MOD=AJPERES&Carta%20em%20Defesa%20dos%20Direitos%20Sociais
http://fenavenpro.org.br/2017/01/31/reforma-trabalhista-nao-tramitara-em-urgencia/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/morte-de-teori-zavascki-repercute-nos-tres-poderes/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/operacao-lava-jato-2/
http://fenavenpro.org.br/2017/01/31/carmem-lucia-homologa-delacoes-de-77-executivos-e-ex-executivos-da-odebrecht/
http://fenavenpro.org.br/2017/01/31/conta-de-luz-nao-vai-ter-taxa-extra-no-mes-que-vem-afirma-aneel/

