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Apelo da CNTC aos Sindicatos Filiados
Em Ofício enviado às Federações, em 16 de fevereiro passado, a
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio pede o
aos companheiros de todos os Sindicatos que compõem o
sistema CNTC, maior entrosamento com os vereadores de seu
município.
O objetivo é alertá-los, caso essa Reforma Trabalhista seja
aprovada, para as consequências que as cidades poderão vir a
sofrer, principalmente quanto ao desemprego.
Leia mais

Terceirização na atividade-meio tem parecer favorável na CCJ
O senador Paulo Paim (PT-RS), relator do Projeto de Lei do Senado 339/16,
do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que consagra o entendimento
do Tribunal Superior do Trabalho, que a terceirização só poderá ser feita
em atividades-meio, apresentou parecer favorável ao texto, em discussão
na Comissão de Constituição e Justiça. A matéria está pronta para votação
no colegiado.
Leia mais

Previdência: Reforma não sai até junho
Deputados da base governista afirmam que o cronograma do
governo para aprovação, até junho, da proposta de Reforma da
Previdência não deve ser cumprido.
Eles criticam a forma como o Governo vem se comunicando a
respeito da matéria e dizem que não estão dispostos a “apanhar”
sozinhos no Congresso.
Leia Mais

Reforma é mais rígida que a de países ricos
Se aprovada nos termos atuais, a Reforma da Previdência vai colocar o
Brasil entre os países com regras mais rígidas para aposentadoria. Pela
proposta do Governo, quem contribuir por menos de 25 anos não terá
direito a se aposentar mesmo que alcance a idade de 65 anos.
Leia mais

Seminário Nacional debate Reforma da Previdência
O evento realizado hoje – 21 de fevereiro - pela CNTC reunirá especialistas, parlamentares e representantes de
entidades sindicais. Os participantes vão debater entre outros temas o desafio de se aposentar com a PEC 287.

