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08 de março - Dia Internacional da Mulher 
Hoje é comemorado no mundo inteiro o Dia Internacional da Mulher, 
mas, segundo pesquisa divulgada nesta semana pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres, ainda 
enfrentam desigualdade relação aos homens no mercado de trabalho 
e em outros segmentos. 
Mesmo com todas as complexidades que envolvem o tema a 
FENAVENPRO e seus 27 Filiados parabenizam todas as Mulheres. 
Leia mais 
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Com 967 Emendas, MP que altera Reforma Trabalhista tem Comissão Mista instalada 

 

O Congresso Nacional instalou na terça-feira desta semana (6 de 
março) uma série de Comissões Mistas destinadas a apreciar 
Medidas Provisórias enviadas pelo presidente Michel Temer nos 
últimos meses, dentre elas a que altera diversos pontos da Reforma 
Trabalhista. 
Os colegiados, formados por senadores e deputados, serão 
responsáveis pela primeira etapa de tramitação das matérias que, 
se aprovadas, seguem para apreciação dos plenários da Câmara e 
do Senado. 

Leia mais 
Brasil perdeu R$ 146 bi com pirataria em 2017 

A venda de produtos ilegais no Brasil trouxe prejuízos de R$ 146 bilhões 
ao país no ano passado de acordo com dados levantados pelo Fórum 
Nacional Contra a Pirataria e a IIegalidade (FNCP) em 15 setores 
produtivos. 
A venda de cigarros ilegais bateu recorde em 2017: 48% de todo o 
mercado nacional do produto é dominado por marcas vindas do 
Paraguai. Com isso o Brasil se tornou o maior mercado global de cigarros 
ilegais, sendo que a marca mais vendida no Brasil é a Eight, fabricada 
pela paraguaia Tabacalera del Este, da família Cartes. 
Leia Mais 

 

População com idade para trabalhar vai parar de crescer em 2020 

 

O Brasil vive os últimos anos de uma vantagem populacional que se 
esgotará, em aproximadamente três anos, em 2020, segundo projeção de 
parte do Relatório “Competências e empregos: uma agenda para a 
juventude”, do Banco Mundial, apresentada na quarta-feira desta 
semana (07 de março), em Brasília. 
No futuro, não muito distante, a população em idade ativa (entre 15 e 
64 anos) parará de crescer e, a partir daí, o número de idosos e crianças 
passará a subir. 

Leia mais 

 
Mínimo deveria ser de R$ 3.682,67 

Valor ideal calculado pelo Dieese, ou seja, 3,86 vezes o salário mínimo nacional (R$ 954,00). O teto é estimado com base 
no maior valor da cesta e leva em consideração as necessidades básicas (alimentos, moradia, saúde, educação, vestuário, 

higiene, transporte, lazer e previdência) de uma família com quatro pessoas. 


