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Paim acredita que Reforma Trabalhista será 'mais cruel' que a da Previdência
Para o senador, os trabalhadores, cientes da dificuldade de
trabalho após os 60 anos de idade, já assimilaram a ideia de que
será muito difícil conseguirem se aposentar.
Por esse motivo, Paulo Paim (PT-RS) disse acreditar que a
Reforma Trabalhista pode ser até mais cruel. Para ele, com a
priorização dos acordos de trabalho em detrimento da Lei
trabalhista e a adoção do trabalho por hora, será questão de
tempo o fim de direitos como o 13º salário, horas-extras, um
terço de férias e FGTS.
Leia mais

Papa chama de pecado grave fechar empresas sem proteger empregado
Francisco tem sido um grande defensor dos direitos dos trabalhadores
desde que se tornou o líder dos católicos do mundo.
Os empresários que encerram negócios, fecham fábricas e reestruturam
empresas sem levar em consideração o impacto nos trabalhadores e suas
famílias estão cometendo um “pecado muito grave”, disse o papa
Francisco ontem, quarta-feira, 14 de março.
Leia mais

Venda de remédios cai 10%; setor revê previsão para 2017
A venda de medicamentos para consumidores finais teve uma
redução de 10,23% nos últimos seis meses aponta a o
Sindusfarma (Sindicato das empresas do segmento).
Nos últimos três meses, as unidades vendidas tiveram uma queda
de 14%. O setor, que demorou a ser afetado pela recessão
econômica, passou a ter perdas nos últimos meses, afirma
Nelson Mussolini, presidente da entidade.
Leia Mais

Lista de Janot faz Temer defender Reforma Eleitoral com urgência
Um dia depois de o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ter
enviado ao STF dezenas de pedidos de abertura de inquérito contra
políticos, o presidente Michel Temer se reuniu ontem – 14 de março com os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado e do TSE para
discutir “a necessidade e a urgência” de uma Reforma do sistema
político-eleitoral do país.
Leia mais

Sem glúten
A Zamboni vai investir R$ 6 milhões para criar uma divisão de produtos saudáveis. Uma das seis maiores
Distribuidoras do setor atacadista do Brasil atende 20 mil varejistas no RJ e ES.

