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Ajustes na Reforma Trabalhista serão feitos por PL 

O governo federal desistiu de enviar uma Medida Provisória (MP) ao 

Congresso para fazer ajustes na Reforma Trabalhista, que entra em 

vigor no próximo dia 11 de novembro. Segundo o ministro da 

Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, o Executivo enviará ao 

Legislativo um Projeto de Lei para fazer as alterações. 

A proposta conterá apenas mudanças pontuais, que foram negociadas 

com os senadores durante a aprovação da Reforma na Casa. 

Leia mais 
0 

Brasileiro agora prefere fazer compras de Natal pela internet 

 

Pela primeira vez, os brasileiros preferem fazer compras pela internet 

e não no shopping center. Hoje, 40% planejam comprar pela internet, 

ante 32% em 2016.  Os dados são de uma pesquisa realizadas em todas 

as capitais pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). 

Shopping centers são uma opção para 37%, sendo que no ano passado 

eram 41% (quem respondia a pesquisa podia escolher mais de um 

meio). 

Leia mais 

CIPA não instalada não retira garantia de emprego de trabalhador eleito para direção 
A 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito à 

estabilidade de um motorista da Destesa Terra Construções Ltda., 

demitido após ser eleito representante dos empregados na Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes da empresa, que não havia sido 

instalada. 

Segundo a Turma, essa circunstância não retira do empregado a 

garantia de emprego. 

 

Leia Mais 

 

Maia diz que Câmara ‘não tem voto’ para aprovar Reforma da Previdência 

 

Depois de participar de uma reunião no Palácio do Planalto sobre a 

Reforma da Previdência, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo 

Maia (DEM-RJ), mandou um recado ao governo e ao ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles, de que não adianta simplesmente marcar uma data 

para a votação, avisando que hoje não há votos para aprovar a proposta. 

Maia disse que é preciso "construir" um texto que ganhe apoio dos 

parlamentares para só então colocá-lo em votação.  

 Leia mais 

 

R$ 2 BI é o total líquido de saques da poupança em outubro 

Superando os depósitos em R$ 2.006 bilhões, contra R$ 2,712 bilhões em igual período do ano passado, 
segundo dados do Banco Central divulgados no último 8 de novembro. 

http://fenavenpro.org.br/2017/11/09/ajustes-na-reforma-trabalhista-serao-feitos-por-pl/
http://fenavenpro.org.br/2017/11/09/brasileiro-agora-prefere-fazer-compras-de-natal-pela-internet/
http://fenavenpro.org.br/2017/11/09/cipa-nao-instalada-nao-retira-garantia-de-emprego-de-trabalhador-eleito-para-direcao/
http://fenavenpro.org.br/2017/11/09/maia-diz-que-camara-nao-tem-voto-para-aprovar-reforma-da-previdencia/

