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Condenação de Cristiane não afeta 'moralidade administrativa', diz ministro da Justiça 

O ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse nesta terça-feira (9 de janeiro) 

ao blog da Andréia Sadi que a condenação trabalhista de Cristiane Brasil, 

juridicamente, não "afeta a moralidade administrativa": "Dizer que afeta a 

moralidade administrativa não tem fundamento legal", afirmou o ministro. 

Em relação à suspensão da posse, Jardim afirmou que o governo acredita 

que ela será derrubada pois, do ponto de vista jurídico, uma condenação 

trabalhista é relação de direito privado e "nada tem a ver com a 

administração pública e ser condenado na Justiça do Trabalho não implica 

em improbidade administrativa". 

Leia mais 
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O novo Salário Mínimo já começou a valer 

 

Desde o dia 1º de janeiro o novo salário mínimo nacional - que era de R$ 

937 - passou para R$ 954: um reajuste de 1,81%, o menor em 24 anos. 

A maioria dos Estados segue o valor estabelecido pelo governo federal, 

mas, em alguns como São Paulo, existe um piso regional, superior ao 

salário mínimo. Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul também adotam um salário mínimo estadual, mas o novo piso ainda 

não foi definido. 

Leia mais 

Pagamento do PIS/Pasep 
O pagamento das cotas dos fundos dos Programas de Integração Social (PIS) 

e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) para pessoas com 

mais de 60 anos que trabalharam com carteira assinada antes da Constituição 

de 1988 começa no próximo dia 24 de janeiro. 

A informação foi divulgada na segunda-feira (8 de janeiro)  pelo Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O crédito em conta automático 

para os beneficiários com conta corrente ou poupança individual na Caixa 

Econômica Federal e no Banco do Brasil será feito na noite do dia 22 de 

janeiro. 

Leia Mais 

 

Vendas de Farmácias desaceleram 

 

Segundo a Abrafarma - Associação que representa 26 companhias – “o 

faturamento das Redes de Farmácia do país cresceu 8,8% no acumulado 

de janeiro a novembro de 2017”. 

As vendas no período totalizaram R$ 40,39 bilhões, sendo que 68% são 

relativos a medicamentos. O aumento de quase dois dígitos, porém, 

representa um recuo em relação aos últimos anos. Em 2016 a variação foi 

de 11%. 

Leia mais 

 

Reforma da Previdência 

“Apesar das dificuldades que o governo vem enfrentando a Reforma da Previdência tem 30% de chance de sair 
em 2018”, disse o economista Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor de política monetária do Banco Central, 

em entrevista ao Jornal Folha de São Paulo de 8.01.2018. 
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