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“Nova Lei trabalhista não exime empresas de responsabilidade social” 

Disse o juiz do Trabalho de Jundiaí, em São Paulo, Jorge Luiz Souto Maior. 

“Do ponto de vista do Direito do Trabalho, que está previsto 

constitucionalmente, a responsabilidade social do capital e da 

propriedade não pode ser excluída por meio de mecanismos que tentam 

afastar, distanciar o capital do trabalho. Essa produção em rede é só uma 

aparência, no fundo quem explora o trabalho não é a pequena, aquela lá 

ao final”, explica. 
 

Leia mais 
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Google encerra política de clique grátis para notícias e se aproxima de jornais 

 

A ferramenta de busca do Google anunciou o fim de sua política de 

"first click free", primeiro acesso grátis, que destacava posts 

gratuitos no ranking em detrimento de reportagens com acesso 

restrito, como nos sites jornalísticos com "paywal"l, assinatura 

digital. 

A decisão, anunciada por Richard Gingras, vice-presidente de 

Notícias do Google, coincide com medidas que vêm sendo tomadas 

pelo Facebook, também visando valorizar o conteúdo jornalístico 

profissional. 

Leia mais 
 

Empresa é condenada por obrigar vendedor a cantar o Hino Nacional quando chegava atrasado 
A Café Três Corações S.A. terá de indenizar um vendedor obrigado a 

praticar o ato, perante os colegas, quando chegava atrasado ao trabalho. 

A 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso da 

empresa contra decisão que reconheceu o dano moral na submissão do 

empregado a tratamento vexatório, ao impor-lhe uma atividade alheia 

àquelas para as quais foi admitido e sequer relevante para sua função.  
 

Leia Mais 
 

Conta de luz de outubro terá bandeira vermelha 

 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na última 

sexta-feira (29 de setembro) que a bandeira tarifária das contas de 

luz em outubro será a vermelha patamar 2. 

A tarifa é a mais cara do modelo e representa a cobrança de taxa 

extra de R$ 3,50 a cada 100 Quilowatt-hora (kWh) consumidos. Em 

setembro, a bandeira tarifária das contas de luz foi amarela, com taxa 

extra de R$ 2 para cada 100 kWh de energia consumidos. 

 Leia mais 

 A inflação brasileira deve fechar este ano abaixo de 3% 

Ou seja, estourando a meta oficial de 2017, afirmou Dyogo Oliveira, ministro do Planejamento. A meta 
deste ano e do próximo é de 4,5 % de alta pelo IPCA, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual 

para mais ou menos. 
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