
 
BOLETIM INFORMATIVO Nº 123 | 05 de Dezembro 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 
  

Reforma Trabalhista já prejudica trabalhadores 

Sancionada em julho deste ano segundo o site 

www.brasildefato.com.br “pelo presidente golpista Michel Temer 

(PMDB)”, a Reforma Trabalhista, que introduziu mudanças na CLT 

(Consolidação das Leis do Trabalho), passou a valer no dia 11 de 

novembro, e já vem afetando trabalhadores pelo país. 

Alguns dos 117 pontos da legislação alterados já estão sendo 

adotados por empresas que buscam adequar seus contratos de 

trabalho, com o objetivo de reduzir seus gastos com trabalhadores. 

Conheça alguns casos. 

Leia mais 
0 

Poluição causa nove milhões de mortes 

 

Os casos de câncer de pulmão têm aumentado nos últimos anos entre 

pessoas que não fumam, e a causa é a poluição. Nove milhões de 

pessoas morrem por ano no mundo vítimas da sujeira do ar que 

respiram. 

Além de causar problemas respiratórios, a poluição aumenta as chances 

de um parto prematuro.   

Leia mais 

Para Meirelles, há 'boa probabilidade' de votar a Previdência em 2017 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou na segunda (4 

de dezembro) que as reuniões com líderes da base do governo no 

domingo (3 de dezembro) foram positivas e que há "boa 

probabilidade" de votação da Reforma da Previdência no Congresso 

ainda em 2017. 

Em entrevista após evento no Rio, o ministro disse ainda contar com 

apoio do PSDB para a votação, argumentando que o processo definirá 

"quem está comprometido com as Reformas".  

Leia Mais 
 

Percentual de famílias endividadas tem quinta alta consecutiva 

 

O percentual de famílias endividadas alcançou 62,2% em novembro de 

2017, com aumento de 0,4 ponto percentual na comparação com 

outubro. 

Este foi o quinto mês seguido de altas no indicador, segundo a Pesquisa 

de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada na 

segunda-feira desta semana (4 de dezembro) pela Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 

Leia mais 

 
IBGE divulga IPCA de novembro na próxima sexta-feira 

Expectativa do mercado é que a inflação de novembro seja de 0,44%, praticamente no mesmo nível de 0,42% 
de outubro. Energia e combustíveis devem manter pressão no índice. 
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