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Novo Estatuto do Trabalho: Paim espera aprová-lo em 2019
O senador do PT-RS prometeu para 1º de maio de 2018, a primeira
versão do Estatuto do Trabalho. Em audiência pública na
Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho, na terça-feira
passada (29 de agosto), Paulo Paim declarou que 2017 e 2018 serão
dedicados à construção de uma proposta que realmente
restabeleça os direitos dos trabalhadores.
Paim afastou, no entanto, qualquer possibilidade de aprovação do
documento no Congresso antes de 2019. Isto porque o senador só
vê chance de votação da proposta, por meio de “um Congresso e
um presidente da República decentes eleitos no próximo pleito”.
Leia mais
Farmácias planejam entrar em saúde suplementar com vacinas e testes
As redes de farmácia, neste ano, ampliaram em 41% sua estrutura
para atendimento clínico, como testes rápidos e vacinação, segundo a
Abrafarma, que reúne empresas como DPSP e Raia.
O objetivo do setor é entrar na cadeia de atendimento à saúde com o
acompanhamento de pacientes, afirma o presidente da Associação,
Sergio Mena Barreto. As empresas planejam, futuramente, firmar
convênios com planos de saúde e criar um sistema que poderia emitir
avisos e enviar dados a médicos cadastrados.
Leia mais
Anamatra promove jornada para debater Reforma Trabalhista
A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho
entidade que reúne nacionalmente mais de 4 mil juízes do
Trabalho, vai promover, nos dias 9 e 10 de outubro, em Brasília
(DF), a 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho.
A segunda edição do evento será totalmente dedicada ao debate
da interpretação da Lei 13.467/17, que dispõe sobre a Reforma
Trabalhista que entra em vigor em meados de novembro.
Leia Mais
Mais comerciários associam-se ao SECEG após a Reforma Trabalhista
O Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás (SECEG)
conta atualmente com mais de 30 mil sócios e após a aprovação da
Reforma Trabalhista vem ganhando novos sócios. “Muitos estão
preocupados com as mudanças na Lei e ainda quem vai representá-los
em negociações ou acertos trabalhistas”, explica Eduardo Amorim.
É o caso do Marcos Bernardino Pereira de Souza que trabalha na N3
Comércio e Serviços: “Fui sócio da entidade em 1999 porque sempre
busquei os benefícios como médicos, odontológos, cursos e outros.
Desta vez, retorno à Casa, trazendo esposa e três filhos, mas também
para dedicar meu apoio a este Sindicato que sempre nos tratou com
seriedade ”, explica Marcos.
Leia mais
Brasil tem mais de 207 milhões de habitantes
O Brasil tem 207.660.929 habitantes segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
divulgada na última quarta-feira (30 de agosto) no Diário Oficial da União. A data de referência para o
levantamento é 1º de julho.

