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Uruguai questiona nova Lei trabalhista brasileira 

O Uruguai vai pedir uma reunião do Mercosul sobre a Reforma 

Trabalhista do Brasil, aprovada pelo Congresso no mês passado, 

considerada por Montevidéu um risco às regras de competitividade 

do bloco. 

A Reforma “preocupa o Uruguai porque é uma maneira de competir 

com base na retirada de direitos trabalhistas, coisa que sempre 

tentamos evitar”, apontou o chanceler Rodolfo Nin Novoa em 

declarações divulgadas pela Presidência. 

Leia mais 

 

Seguro de automóveis cresce 6% no 1° semestre 

 

O mercado de seguros para automóveis cresceu 5,8% no primeiro 
semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2016, 
segundo a Susep (Órgão que regula o setor). O segmento vem de 
uma redução de 2,4% de receita no ano passado, devido à queda nas 
vendas de veículos novos, avalia Luiz Pomarole, vice-presidente da 
FenSeg (Federação de Seguros). 
A retomada neste ano, porém, não é reflexo de uma melhora do 
setor automotivo, e sim do aumento do valor cobrado pelas 
seguradoras. "O roubo de veículos se tornou mais frequente, e houve 
uma necessidade de reajuste dos preços", diz o executivo. 

Leia mais 
 

MPT em Uruguaiana beneficiou 196 mil trabalhadores em uma década 
O Ministério Público do Trabalho, em Uruguaiana, 

completou uma década de sua instalação no município no 

dia 2 de agosto. Nesses 10 anos de atuação, 196 mil 

trabalhadores foram beneficiados com a atuação dos 

procuradores do Trabalho. 

Durante esse período, 1.521 notícias de fato (denúncias de 

possíveis irregularidades trabalhistas coletivas) resultaram 

na instauração de 884 inquéritos civis (IC), com 334 Termos 

de Ajuste de Conduta (TACs) firmados e 25 Ações Civis 

Públicas (ACPs) ajuizadas. 

Leia Mais 

 

CNH digital deve ser implantada antes de fevereiro 

 

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou no último 16 de 

agosto uma Resolução que muda o cronograma da Carteira Nacional 

de Habilitação Eletrônica, documento que será emitido por meio de 

aplicativo no celular com o mesmo valor jurídico da carteira 

impressa. 

Com mudança na Resolução, Detrans que tiverem interesse, já 

podem iniciar seus testes e se adequarem com antecedência, sendo 

que em 1º de fevereiro todos os Órgãos estaduais devem estar 

obrigatoriamente aptos a disponibilizar a carteira virtual. 

 Leia mais 

 “Governo não tem votos mínimos para Reforma da Previdência no plenário” 

Afirmou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Por se tratar de uma Proposta de 
Emenda à Constituição, a Reforma precisa de 308 votos dos 513 deputados. O texto é fortemente criticado. 
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