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Emendas da CNTC apresentadas a Medida Provisória 808/2017
A Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio trabalha
contra qualquer proposição que gere retrocesso social, afronte a
Constituição da República e a Acordos internacionais ratificados
pelo Brasil.
Confira as sugestões que foram acatadas as Emendas apresentadas
por parlamentares.
Leia mais
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Estudo aponta tendência de precarização do trabalho no Brasil
O Ministério Público do Trabalho recebeu estudos a respeito dos
impactos econômicos da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017)
realizados por 31 pesquisadores do Centro de Estudos Sindicais e de
Economia da Universidade Estadual de Campinas (CESIT/UNICAMP).
A análise expõe as fragilidades dos argumentos comumente
disseminados para justificar a necessidade de alteração legislativa e
traz subsídios técnicos para o enfrentamento das discussões.
Leia mais

Mais brasileiros vão usar 13º para pagar dívida, diz pesquisa da Anefac
A economia pode até ter melhorado neste ano, mas não para de
crescer o número de brasileiros que pretendem usar o 13º salário para
pagar dívidas, antes de comprar novos produtos.
Apesar de a inflação e os juros estarem em trajetória de queda e o
desemprego, cedendo, o consumidor ainda têm muitas dívidas em
atraso, reflexo da recessão econômica.
Leia Mais

Governo não tem votos para aprovar Reforma Previdenciária
Disse em entrevista ao Jornal Valor Econômico, na última quinta-feira
(23 de novembro), Antônio Augusto de Queiroz. O diretor de
Documentação do DIAP enumerou as razões das dificuldades, neste
momento, para o governo aprovar a Reforma da Previdência.
“Mesmo a proposta enxuta apresentada na quarta-feira passada (22),
aos membros da base aliada, no Palácio do Planalto” afirmou Queiroz.
Leia mais

Homens valorizam mais casamento que as mulheres
Aponta pesquisa Datafolha que entrevistou 2.732 pessoas - 848 com mais de 60 anos. A porcentagem é
bastante superior à das mulheres, de 61%.

