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Leão de olho em quem segue a Cartilha do Tio Patinhas
A Receita Federal está intrigada com um novo fenômeno entre os
contribuintes do País: a “síndrome do Tio Patinhas”. Assim foi
informalmente batizado o hábito de alguns brasileiros de guardar
fortunas em casa.
Segundo fontes ouvidas pelo Jornal Extra sob a condição de
anonimato, cerca de 140 pessoas declararam ao Fisco que mantêm
pelo menos R$ 10 milhões em espécie debaixo do colchão.
Leia mais
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Transporte aéreo de passageiros tem aumento de 7,8%
O transporte aéreo de passageiros voltou a crescer em outubro,
segundo o relatório Demanda e Oferta do Transporte Aéreo –
Empresas Brasileiras, divulgado na quarta-feira desta semana (22 de
novembro) pela Agência Nacional de Aviação Civil.
O levantamento mostra que, em termos de passageiros/quilômetros
pagos transportados (RPK) nos voos domésticos, o número chegou a
7,8 milhões, um aumento de 7,8% em relação ao mesmo mês do ano
passado. Segundo a ANAC, o número representa a oitava alta seguida
este ano.
Leia mais
Auxílio-doença: INSS autoriza volta ao trabalho sem perícia
O INSS publicou no Diário Oficial da União, na segunda-feira passada
(20 de novembro), uma Instrução Normativa que muda algumas regras
para a manutenção do auxílio-doença.
Agora, o segurado que se considerar apto para o trabalho poderá voltar
à função sem passar por uma perícia médica no Órgão.
Leia Mais
MP que ajusta Reforma Trabalhista já recebeu mais de 300 Emendas no Congresso
Nessa última terça-feira (21 de novembro), foi o último dia para o
recebimento de sugestões e o ritmo de apresentação foi intenso.
Há propostas de vários partidos, inclusive da base governista. Entre as
sugestões, há pedido para a volta da exigência do Sindicato ou
Ministério do Trabalho no processo de homologação de Contratos de
trabalhadores demitidos que trabalharam por mais de um ano.
Exigência do passado, esse processo foi derrubado pela Reforma
Trabalhista que começou a vigorar em 11 de novembro.
Leia mais
Leia online a última Edição de 2017 do Jornal da FENAVENPRO
Acesse www.fenavenpro.org.br e saiba como fica o trabalhador e o movimento sindical brasileiro depois da
Reforma Trabalhista aprovada pelo Governo Temer. Boa leitura!

