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Terceirização não vai avançar no Senado
Governo quer outro Projeto para completar regulação aprovada na
Câmara. Diante do risco de que o Projeto de terceirização volte a
estaca zero no Senado, o Governo desistiu da votação da regulação
na Casa.
A ideia era aproveitar algumas medidas de salvaguardas que a
proposta assegurava aos trabalhadores e à União para
complementar a matéria aprovada pela Câmara dos Deputados na
semana passada, que autoriza a terceirização em todas as atividades
das empresas.
Leia mais

Anvisa aprova novo genérico para tratamento de diabetes
Os pacientes que sofrem de diabetes tipo 2 poderão usar um novo
remédio para tratar a doença. A Agência Nacional de Vigilância
Sanitária aprovou o registro do genérico dapagliflozina.
O registro do medicamento, publicado na segunda-feira (27 de março),
será uma nova opção para melhorar o controle glicêmico dos
diabéticos.
Leia mais

Canais Virtuais
Cerca de 45% das compras online no Brasil em 2016 foram feitas
em mais de um tipo de dispositivo, desde a pesquisa dos produtos,
até o pagamento, segundo a Criteo.
A cada quatro transações realizadas no último trimestre de 2016,
uma foi concluída em um smartphone ou tablet, um crescimento
de 26% em relação a 2015, aponta a empresa de tecnologia.
Leia Mais

FENAVENPRO participa de Seminário sobre a Reforma Trabalhista realizado pela CNTC
O evento que teve início ontem (29 de março) e termina hoje (30 de
março), conta com a presença de mais de 250 representantes sindicais
de todo o País, assim como de especialistas que debatem os impactos
da proposta apresentada pelo governo federal.
O Projeto de Lei 6.787/2016, que altera as regras da CLT e outros
dispositivos, conhecida como Reforma Trabalhista, possibilita
mudanças nas jornadas de trabalho e a sobreposição do negociado
sobre o legislado.
Leia mais
Contrabando
A pirataria causou um prejuízo de R$ 130 bilhões no Brasil em 2016, aponta o Fórum Nacional Contra a Pirataria
(FNCP) que atua no mercado ilegal. Vestuário foi o setor com a maior perda, de R$ 29 bilhões.

