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CNTC realiza Seminário Nacional para debater Reforma da Previdência 
A Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio realiza no 
próximo dia 21 de fevereiro, o Seminário Nacional sobre a Reforma da 
Previdência: Nenhum direito a menos. O evento reunirá especialistas, 
parlamentares, representantes de Federações e de trabalhadores com o 
objetivo de discutir os seguintes temas: “O desafio de se aposentar com 
a PEC 287” e “Previdência brasileira hoje e a experiência internacional”. 
Para participar os representantes de Federações e Sindicatos filiados à 
CNTC devem solicitar a inscrição pelo telefone (61) 3217-7190 ou pelo 
email: secretaria@cntc.org.br. 

Leia mais 
 

“Comissões das Reformas Trabalhista e Previdenciária serão instaladas hoje (9 de fevereiro)” 

 

Afirmou o presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ), terça-feira passada. 
O parlamentar já assinou os atos de criação dos colegiados, que já foram lidos 
em plenário. Após 48 horas, as Comissões já podem ser instaladas, com as 
indicações dos seus integrantes pelos líderes partidários. 

Leia mais 

Caixa estuda abrir nos fins de semana para saques de FGTS 
A Caixa Econômica Federal confirmou que estuda a abertura de suas 
Agências aos sábados e domingos para facilitar os saques dos saldos 
das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
A medida teria o objetivo de facilitar as operações para os mais de 10 
milhões de trabalhadores que terão o direito de retirar os valores 
acumulados em contas sem novos depósitos. 

Leia Mais  

CNTC eleita membro do FIDS 

 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio foi eleita no último 
dois de fevereiro, para compor a Coordenação Colegiada do Fórum 
Interinstitucional de Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência Social 
(FIDS). 
O Fórum instituído no dia 24 de janeiro, por meio da Carta em Defesa dos 
Direitos Sociais, é composto pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e por 
representantes de 29 entidades  

Leia mais 

 

Poupança: melhor aplicação para 76% 

A caderneta de poupança segue como o investimento preferido no país, para 76% dos brasileiros, com algum 
dinheiro guardado. A pesquisa foi feita, em 2016, pela Fecomércio-RJ / Ipsos. 
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