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FENAVENPRO apóia Manifesto da CNTC contra Projeto da Reforma Trabalhista 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, entidade 

que representa um contingente de mais de 12 milhões de 

trabalhadores e trabalhadoras, vem a público manifestar seu repúdio 

ao Projeto de Lei 6787/2016, que institui a dita Reforma Trabalhista, e, 

entre outros pontos, permite a sobreposição do negociado sobre o 

legislado. 

Leia mais 
 

Reformas da Previdência e Trabalhista devem movimentar a Câmara nesta semana 

 

As primeiras reuniões de trabalho das Comissões Especiais das Reformas da 

Previdência e Trabalhista começam a ser realizadas hoje à tarde. Nas reuniões, os 

relatores da Reforma da Previdência, Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), e Trabalhista, 

Rogério Marinho (PSDB-RN), vão apresentar os roteiros de atividades e sugestões 

de nomes de pessoas a serem convidadas para debater as propostas. Também 

devem ser votados requerimentos de deputados para audiências públicas nas 

Comissões. 

Leia mais 

Brasileiro poderá trabalhar 14 horas diárias sem receber horas extras 
A Reforma Trabalhista do governo Michel Temer pode permitir que horas de 

trabalho antes remuneradas como horas extras sejam incorporadas à jornada 

normal sem pagamento adicional.  Atualmente, todo empregado que faz hora 

extra tem direito a receber um adicional de, no mínimo, 50% sobre o valor da 

hora normal. 

Isso acontece porque a proposta permite que Sindicatos e empregadores 

negociem jornadas de até 220 horas mensais, mas não estabelece critérios 

claros para diferenciar o que seria, dentro desse limite, horário regular ou 

trabalho extraordinário. 

Leia Mais  

Calendário de saques do FGTS será anunciado na terça-feira 

 

Está prevista para hoje de manhã, no Palácio do Planalto, a divulgação pelo 

governo federal, do Calendário de saque das contas inativas do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço.  

Os 10,1 milhões de trabalhadores que possuem saldo em contas inativas do 

Fundo poderão sacar os recursos a partir de março. A ordem dos saques deve 

ser baseada no mês de aniversário do trabalhador. A retirada deve ser feita 

até julho, conforme informou o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.  

Leia mais 

 Shoppings aumentam faturamento 

Os shoppings faturaram R$ 157,9 bilhões em 2016, segundo a Abrasce. Foram abertos 20 empreendimentos, 
totalizando 558 no país. 
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