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Vendedora-propagandista de Laboratório de SP terá contrato regido por normas do RS
A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal
Superior do Trabalho confirmou entendimento de que as normas coletivas a
serem aplicadas a uma vendedora-propagandista - pertencente à categoria
profissional diferenciada - são aquelas firmadas pelo Sindicato do local da
prestação dos serviços da trabalhadora, e não do Sindicato de onde fica a sede
da empresa.
Leia mais
Internet chega a 54% das casas do Brasil
A internet já está presente em 54% das casas do Brasil, apontou
a pesquisa TIC Domicílios 2016, realizada pelo Centro de Estudos
sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (Cetic.br)
e apresentada no último dia cinco de setembro. Esse percentual é
o equivalente a 36,7 milhões de residências. Em relação a 2015,
houve um ligeiro avanço de três pontos percentuais.
O Cetic, órgão vinculado ao Núcleo de Informação e Coordenação
do Ponto BR (Nic.br), elaborou a pesquisa a partir de entrevistas
a moradores de 23 mil domicílios em mais de 350 municípios de
todo o Brasil entre novembro de 2016 e junho de 2017.
Leia mais

TST aponta novo tipo de assédio: o dano existencial
Um novo tipo de assédio já está sendo julgado no Tribunal
Superior do Trabalho. Além do dano moral e dos assédios moral
e sexual, o TST aponta o dano existencial no Direito do Trabalho,
buscando preservar a existência social, o objetivo e o projeto de
vida do trabalhador.
Várias causas já estão sendo julgadas neste sentido pelos
Tribunais do Trabalho, em todo o Brasil, e no próprio TST.
Leia Mais
Venda de antidepressivos genéricos cresce 21%, ante 4,2% dos ‘de marca’
Um levantamento feito pela Associação Brasileira das Indústrias
de Medicamentos Genéricos (Pró Genéricos), a pedido do Jornal
O Estado, mostra que as vendas de genéricos para tratamento de
depressão cresceram 21% em unidades no primeiro semestre
deste ano, em relação a igual período do ano passado.
Os similares, cópias aproximadas dos medicamentos de
referência, apresentaram alta de 6,23%, e os de referência, de
4,22%.
Leia mais
Gasolina sobe nas refinarias da Petrobrás
Já está valendo a elevação de 2,6% para os preços da gasolina nas refinarias da Petrobrás. O aumento foi
divulgado na sexta-feira passada (8 de setembro) no site da companhia. O diesel fica 1,5% mais caro com
essa nova decisão da estatal.

