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“Reforma trabalhista tenta vender o que não pode entregar”
Alertou Paulo da Cunha Boal, diretor da Associação Nacional dos
Magistrados Trabalhistas, em Audiência Pública no Senado, na
Subcomissão temporária do Estatuto do Trabalho, dia 25 de setembro
passado.
Para Boal “a ideia de que a Lei 13.467/2017 (da Reforma Trabalhista), com
vigência a partir de 11 de novembro, autorizará indiscriminadamente
práticas hoje consideradas irregularidades trabalhistas é uma falácia”.
Leia mais
Governo arrecada R$ 12,13 bilhões com leilão de quatro usinas hidrelétricas
O leilão foi realizado na quarta-feira desta semana (27 de setembro), em São
Paulo, e o valor arrecadado de R$ 11 bilhões foi 9,73% acima do esperado
pelo governo.
Foram vendidas quatro usinas hidrelétricas que hoje são operadas pela
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), mas que estão com as
concessões vencidas: Jaguara, São Simão, Miranda e Volta Grande. Juntas,
elas têm capacidade para gerar 2.922 MegaWatts (MW) de energia.
Leia mais
Trabalhadores dos Correios devem manter contingente de 80% em atividade durante greve
O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emmanoel
Pereira, deferiu liminar a pedido da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos e determinou que a categoria assegure o contingente mínimo
de 80% dos trabalhadores em cada setor ou unidade, sob pena de multa
diária de R$ 100 mil no caso de descumprimento.
A decisão foi tomada em Dissídio Coletivo ajuizado pela ECT diante da
greve de seus empregados, iniciada na sexta-feira passada (22 de
setembro).
Leia Mais
Em 81º, Brasil tem sua pior posição em ranking de competitividade global
O Relatório 2016/17 do Fórum Econômico Mundial sobre a
competitividade global acaba sendo um retrato acabado do fracasso da
gestão da então presidente Dilma Rousseff desde o fim de seu primeiro
período (2011/2015).
O Brasil caiu da 48ª posição no ranking global, em 2012/2013 — entre 144
países —, para a 81ª agora — mas apenas entre 138 países. Ou seja, está
abaixo da metade da tabela.
Leia mais
Aumenta o número de Microempreendedores Individuais
O percentual de MEIs de maior escolaridade, com formação a partir do ensino superior incompleto, dobrou
no país entre 2012 e 2017. Saltou de 16% para 32% inscritos. O levantamento feito pelo Sebrae, mostra
também que o número de mulheres microempreendedoras também aumentou.

