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Laboratório indenizará em R$ 50 mil vendedor obrigado a "degustar" remédios 

Uma indústria farmacêutica de Curitiba deverá indenizar um vendedor 

propagandista em R$ 50 mil por ter submetido o funcionário a 

"degustações" de medicamentos durante reuniões na empresa. A decisão, 

da qual cabe recurso, é da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 

9ª Região. 

Vendedor era obrigado a "degustar" remédios de fabricação da 

empregadora e também os de empresas concorrentes. Para os 

magistrados, a conduta do Laboratório foi abusiva e ameaçou o direito à 

saúde e à dignidade do trabalhador, já que não havia nenhuma segurança 

para o indivíduo em relação aos efeitos posteriores do consumo 

desnecessário do medicamento. 

Leia mais 

 

Nota Pública reitera posição contrária ao Projeto de Reforma Trabalhista 

 

Em Nota Pública, divulgada em 10 de julho passado, a Anamatra e as 
entidades que compõem a Frente Associativa da Magistratura e do 
Ministério Público (Frentas), juntamente com o Ministério Público do 
Trabalho (MPT), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Nacional), a 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Associação 
Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat) e o Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), ratificam as 
inconstitucionalidades da Reforma Trabalhista (PLC 38/17). 
A Nota alerta que a aprovação do Projeto trará prejuízos irreparáveis 
ao país e incontáveis retrocessos sociais. 

Leia mais 
 

"Trabalho intermitente" suas consequências nos países onde já existe 
A regularização do chamado trabalho intermitente, que 

permite contratos laborais por períodos específicos e sem 

vínculos empregatícios, pela Reforma Trabalhista é um 

"desastre completo", de acordo com Francisco Sérgio Silva 

Rocha, especialista em Direito Constitucional, professor da 

UFPA (Universidade Federal do Pará) e desembargador do TRT 

(Tribunal Regional do Trabalho) da 8ª Região. 

Leia Mais 
 

Temer reforça “pauta positiva” a uma semana da decisão sobre denúncia 

 

A uma semana da data marcada para a votação da denúncia por 

corrupção passiva, Michel Temer trabalha em sua “pauta positiva” e 

no contato com os deputados para se salvar. A votação está marcada 

para a próxima quarta-feira, dia 2 de agosto. 

Durante o recesso, Temer e seus mais fiéis aliados trabalharam em 

direcionar as atenções para as pautas que dão ares de normalidade ao 

Planalto. Há uma semana, Temer sancionou o projeto para liberar 

verba necessária para a retomada de emissão de passaportes. Colheu 

os louros com o anúncio que a produção foi retomada e a situação 

deve ser normalizada no próximo mês. 

 Leia mais 

 Juro deve cair ao menor nível em 4 anos 

A Selic, a taxa básica de juros foi reduzida em um dígito e atingiu seu menor nível em quatro anos. Economistas, 
no entanto, sinalizam que o movimento pode não ser duradouro e o BC tenha de voltar a elevar a taxa em 2018. 
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