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Mais vagas 

O número de vagas para profissionais da área de vendas aumentou 22% 
nos dois primeiros meses de 2017 em relação ao primeiro bimestre do ano 
passado, aponta a Michael Page, especializada em recrutamento. 
Os setores que mais contrataram foram TI, saúde, bens de consumo, agro, 
startups (grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios), fintechs 
(empresas que criam inovações na área de serviços financeiros) e 
indústrias de base. 
 

Leia mais 

 

Proposta de Reforma da Previdência é inconstitucional “em vários pontos”, diz Anadef 
 

Em entrevista ao site Congresso em Foco, Michelle Leite, 
presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos 
Federais, disse também que a PEC 287/2016 “atenta contra 
direitos conquistados pelas mulheres, castiga ainda mais 
trabalhadores braçais e de baixa renda, ignora a realidade do 
trabalho informal e viola convenções internacionais das quais o 
Brasil é signatário”.   
A Proposta de Reforma da Previdência deve ser aprovada pela 
base aliada do presidente Michel Temer na Câmara. 
 

Leia mais 

Correios decidem suspender férias de funcionários 
Diante da crise financeira, os Correios decidiram suspender a 
concessão de férias aos funcionários até abril de 2018. Em 
comunicado enviado aos funcionários a estatal explica que 
medidas de contingenciamento de despesa estão sendo tomadas 
por causa de um prejuízo acumulado de cerca de R$ 4 bilhões. 
 
Leia Mais 
 

 

Patrões e trabalhadores divergem sobre trabalho intermitente 

 

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel), Paulo Solmucci Júnior, defendeu a adoção do trabalho 
intermitente no Brasil. “Nada mais natural pra quem é patrão e quer 
se livrar dos encargos que recaem sobre o empregador para contratar 
um trabalhador sob contrato de trabalho por tempo indeterminado”. 
Ele participou de Audiência Pública da Comissão Especial da Reforma 
Trabalhista (PL 6.787/16) sobre essa prática, que permite a contratação 
por hora móvel, e não fixa, como os demais profissionais, a exemplo das 
pessoas que trabalham em eventos. 

Leia mais 

 
CPI da Previdência protocolada no Senado 

O pedido da CPI foi do senador Paulo Paim (PT-RS). O objetivo é desmentir o argumento do governo federal de 
que a Previdência está falida. 
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