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“Empregadores tiveram mais sucesso na Reforma Trabalhista” 

Garante Eli Alves da Silva advogado especialista em Direito Empresarial: 

“Apesar de, aqueles [senadores] que foram e são favoráveis à Reforma 

Trabalhista, dizerem que não foram retirados direitos dos trabalhadores, 

posso afirmar que esse discurso é falso e enganoso, pois efetivamente é 

possível afirmar que houve redução de direitos dos trabalhadores”. 

A Reforma Trabalhista, tão anunciada como a solução para o fim do alto 

nível de desemprego, foi aprovada com a sanção presidencial da Lei 

13.467/17, que entrará em vigor no nosso sistema jurídico a partir de 11 

de novembro deste ano. 

Leia mais 

0 

Expansão especializada 

 

Depois de atingir a liderança em medicamentos para diabetes no país, 

com 16,8% de market share nos mercados público e privado, a Novo 

Nordisk, alcançou a principal posição no tratamento da obesidade. 

Cinco são os países em que a farmacêutica tem fábricas: Brasil, China, 

Dinamarca, França e Estados Unidos. R$ 496,5 MILHÕES foi o resultado 

em vendas da companhia no Brasil. 

Leia mais 

 

Processos recebidos na Justiça do Trabalho já são 100% eletrônicos 
A Justiça do Trabalho está 100% eletrônica. O marco foi alcançado na 

sexta-feira passada (6 de outubro), com a inauguração do Sistema do 

Processo Judicial Eletrônico (PJe) nas Varas de Abaetetuba (PA) - as duas 

últimas que, até então, não contavam com a tecnologia. 

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior 

da Justiça do Trabalho (CSJT), ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, 

fez questão de comparecer ao município para celebrar a conquista. 
 

Leia Mais 

 

Dove pede desculpas por propaganda acusada de racismo nas redes 

 

A marca de cosméticos Dove, propriedade da gigante holandesa 

Unilever, pediu desculpas após a difusão on-line de um anúncio acusado 

de racismo pelos usuários de redes sociais. 

"Em uma imagem publicada nessa semana, erramos ao representar as 

mulheres de cor, e lamentamos profundamente os danos causados", 

declarou em uma mensagem publicada no Facebook e no Twitter. 

 Leia mais 

 
Outubro Rosa: Diagnóstico precoce aumenta chances de cura do câncer de mama 

De acordo com o Ministério da Saúde, esse é o câncer que mais afeta as mulheres no Brasil e no mundo, 
respondendo por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. É a segunda causa de morte por câncer nos 

países desenvolvidos, atrás somente do de pulmão. 
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