BOLETIM INFORMATIVO Nº 114 | 31 de Outubro de 2017
Edição: Assessoria de Comunicação Social da FENAVENPRO
Jornalista responsável: Tania Maria de Oliveira / Reg. 19198 JP
Designer Gráfico: Tathiana Marceli / Jorge Paulo Espindola
Ministros do TST rebatem críticas à Justiça do Trabalho
Os magistrados rebateram as críticas à Justiça do Trabalho veiculadas
na imprensa na última quinta-feira (26 de outubro). As manifestações
ocorreram na sessão de julgamentos da Subseção 1 Especializada em
Dissídios Individuais (SDI-1).
O ministro Walmir Oliveira da Costa rebateu nota recente que afirma
que a Justiça do Trabalho só existe no Brasil e que é onerosa, lembrando
que, nos países da Comunidade Europeia, Alemanha, Bélgica,
Dinamarca, Espanha e Grã-Bretanha possuem jurisdição especial e
autônoma em matéria trabalhista e, no Cone Sul (Argentina e Paraguai)
também possui Justiça do Trabalho autônoma. "É desinformado o
jornalista que diz que só no Brasil tem Justiça do Trabalho", afirmou.
Leia mais
Preparação para a Reforma Trabalhista
Dois terços (67%) das empresas consultadas pela Korn Ferry Hay
Group dizem estar em processo de adaptação às novas regras da
legislação trabalhista, que entrarão em vigor no próximo dia 13. A
possibilidade de permitir que funcionários trabalhem à distância
("home office") foi citada por 48% das empresas como uma das
mudanças sob análise.
Outras ações mencionadas foram a criação ou revisão dos planos de
carreira e salários (47%), projetos de remuneração variável (47%) e
estipulação de contratos individuais (37%).
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Entidades religiosas devem mais de R$ 460 milhões em contribuições previdenciárias
Igrejas e entidades religiosas devem R$ 920 milhões à Receita
Federal e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) em
impostos e tributos. Quase 60% dos R$ 799 milhões cobrados
pela Receita são por contribuições previdenciárias não pagas.
Leia Mais

Contas públicas fecham setembro com déficit de R$ 21,2 bilhões
O setor público consolidado, formado pela União, Estados e Municípios,
registrou déficit nas contas públicas, em setembro, de acordo com dados
do Banco Central, divulgados na segunda feira desta semana (30 de
outubro) em Brasília.
O déficit primário, receitas menos despesas, sem considerar os gastos
com juros, ficou em R$ 21,259 bilhões. No mesmo mês do ano passado,
o déficit primário foi maior: R$ 26,643 bilhões.
Leia mais
O AVC é a segunda causa de morte e a primeira de incapacidade no Brasil
Apenas em 2015, 100.520 pessoas morreram em decorrência de Acidente Vascular Cerebral. Do total, 4.592
mortes foram de pessoas com menos de 45 anos, de acordo com os últimos dados catalogados pelo
Ministério da Saúde. O AVC pode ser provocado por obstrução de artéria ou mesmo rompimento de vasos
sanguíneos.

