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SINPROCAPE denuncia à SINDUSFARMA Laboratórios Aché e Eurofarma
“A Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 foi fruto de intensos
debates entre o Sindicato dos Emp. Vend. e Viaj. do Comércio, Prop.Vend. e Vend. de Produtos Farmacêuticos de Caruaru – PE e o
Sindicado da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São
Paulo” afirma Augusto de Carvalho Portela Neto presidente do
SINPROCAPE.
A entidade sindical denuncia que os Laboratórios Aché e Eurofarma
ao demitirem seus funcionários estão descumprindo o Acordo vigente
na Cláusula 29 referente às Homologações.
Leia mais
Câmara deve ter um dos maiores índices de reeleição das últimas décadas, projeta DIAP
Quem aguarda por um elevado índice de renovação do
Congresso Nacional por causa das denúncias contra os atuais
deputados e senadores pode se frustrar.
O alerta é feito por um dos mais experientes conhecedores dos
bastidores do Parlamento, o analista político Antônio Augusto
de Queiroz, diretor de Documentação do Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP).
Leia mais
Faturamento de Distribuidoras de medicamentos cresce 9% em 2017
As Distribuidoras de medicamentos tiveram alta de 9% nas vendas em
2017, na comparação com o registrado em 2016, segundo a
ABRADILAN (Associação do setor) e a Consultoria Iqvia.
No volume de unidades comercializado, o aumento foi de 5,2% no
mesmo período. O levantamento considera a venda de medicamentos
e de produtos de higiene e beleza.
Leia Mais
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Deputado Paulinho apresenta recurso contra prejudicialidade de Projeto sobre contribuição sindical
O deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), Paulinho da Força
apresentou, na última terça-feira (20 de fevereiro), Recurso contra a
declaração de prejudicialidade do Projeto que regulamenta a
contribuição sindical, em virtude da aprovação das Leis da Reforma
Trabalhista e do Trabalho Temporário.
Trata-se do PL 5.795/16, oriundo de Comissão especial, que cria o
Conselho Nacional de Autorregulação Sindical (CNAS) que entre outros
itens regulamenta a contribuição negocial, que não poderá ser superior a
1% da remuneração bruta anual do trabalhador.
Leia mais
21 milhões de lares brasileiros não têm acesso à internet
Os dados de 2016 são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua divulgada nesta
semana pelo IBGE. Ou seja: Três em cada dez domicílios estavam desconectados, maioria no Nordeste.

