BOLETIM INFORMATIVO Nº 80 | 22 de Junho de 2017
Edição: Assessoria de Comunicação Social da FENAVENPRO
Jornalista responsável: Tania Maria de Oliveira / Reg. 19198 JP
Designer Gráfico: Tathiana Marceli / Jorge Paulo Espindola
Jucá lê relatório favorável à Reforma Trabalhista na CCJ do Senado. Votação será na próxima semana
O relator da Reforma Trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça
do Senado, senador Romero Jucá (PMDB-RR), leu ontem (21 de junho) seu
relatório favorável à constitucionalidade da proposta. Após um longo
debate com senadores de oposição, Jucá foi derrotado na intenção de ler
os votos em separado, ainda hoje, para acelerar a votação da matéria na
CCJ na próxima quarta-feira (28 de junho).
Leia mais

Agropecuária sustenta crescimento de vagas com carteira assinada
O bom momento vivido pela agropecuária (que já teve impacto no
PIB do primeiro trimestre) foi o principal responsável pelo resultado
positivo na criação de vagas com carteira assinada em maio.
Entre demissões e contratações, foram criadas 34,2 mil vagas com
carteira assinada no país em maio, melhor resultado para o mês desde
2014. O número é metade do obtido em abril (68,1 mil), mas é a
primeira vez em mais de dois anos em que há dois meses seguidos de
resultados positivos para o emprego.
Leia mais

Reforma Trabalhista segue em análise na OIT, diz MPT
O Ministério Público do Trabalho esclareceu em Audiência
Pública realizada no Senado Federal que a proposta de
Reforma Trabalhista (PLC 38/2017) continua sendo
examinada pela Organização Internacional do Trabalho
(OIT).
O debate ocorreu na segunda-feira (19 de junho), na
Comissão de Direitos Humanos, onde foram discutidas
violações de normas internacionais sobre liberdade
sindical presentes no Projeto.
Leia Mais

Assédio sexual no trabalho é tema de nova Cartilha da OIT e do MPT
Uma nova Cartilha com orientações sobre assédio sexual no
ambiente de trabalho foi lançada ontem (21 de junho) pelo
Ministério Público do Trabalho (MPT) e pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
Produzida em formato de perguntas e respostas, a publicação traz
informações detalhadas sobre como identificar e denunciar o assédio
sexual no trabalho, além de explicar as responsabilidades e
consequências para trabalhadoras(es) e empregadoras(es) nessas
situações.
Leia mais
Voto em Separado da Reforma Trabalhista
Acesse http://www.senadorpaim.com.br/publicacoes e leia na íntegra o Voto em Separado do senador
Paulo Paim (PT-RS) referente ao PLC 38/2017.

