BOLETIM INFORMATIVO Nº 117 | 14 de Novembro 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
Nova Lei Trabalhista em vigor. Paim, prevê "milhares de emendas’ à MP”
Em entrevista na última sexta-feira (10 de novembro) à Rádio Senado,
o senador Paulo Paim (PT-RS) falou da expectativa em relação à
Medida Provisória que deve ser editada pelo governo para alterar
partes da Lei 13.467/17 que deu nova norma legal, a chamada
Reforma Trabalhista.
“Haverá centenas, milhares de emendas à MP. Começará outro debate
da reforma trabalhista”, disse o senador.
Leia mais
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Reação de juízes trabalhistas cria insegurança que pode durar anos
Aprovada em menos de cinco meses pelo Congresso, a Reforma
Trabalhista proposta pelo presidente Michel Temer começará agora a
enfrentar um duro teste, em que as novas normas serão submetidas
ao crivo da Justiça do Trabalho.
Nas últimas semanas, juízes, procuradores e advogados fizeram
inúmeras críticas à nova Lei, apontando falhas e incoerências que
deverão alimentar controvérsias que os Tribunais levarão anos para
pacificar.
Leia mais
Semana lenta no Congresso Nacional
O feriado de amanhã (15 de novembro) da Proclamação da República
reduziu a pauta de trabalho do Congresso Nacional. Na Câmara dos
Deputados só ocorrerão sessões de debates que acontecem no
Plenário da Casa, portanto não haverá sessões deliberativas com
votações de proposições.
Já no Senado Federal acontecerá uma única sessão prevista para hoje
(14 de novembro) onde serão debatidos e votados projetos pouco
polêmicos. Já as reuniões deliberativas nas Comissões estão suspensas.
Leia Mais
Carteira de Trabalho Digital pelo celular
O lançamento pelo governo dessa nova modalidade está previsto para o
próximo dia 21. Em entrevista ao Valor Econômico, o ministro do
Trabalho disse que a inclusão de dados na Carteira Digital pelas empresas
será obrigatória:
“Terá a opção de continuar com a Carteira convencional, que ele tem
apego, mas terá também a Carteira Eletrônica no próprio celular. O
trabalhador terá acesso a todo o seu histórico, todos seus contratos”,
acrescentou Ronaldo Nogueira.
Leia mais
Apenas 11% das micro e pequenas empresasestão regularizadas na Receita Federal
O balanço divulgado pelo Órgão, na segunda-feira desta semana (13 de novembro), identificou a existência de
informações inexatas nas declarações de 100 mil empresas e, consequentemente, a redução indevida dos
valores a pagar.

