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Assembleia geral autoriza desconto da taxa sindical
A disputa institucional para garantir recursos financeiros para os
Sindicatos ganhou mais um lance importante. O secretário de
Relações do Trabalho, Carlos Cavalcante de Lacerda, assinou
Nota Técnica Nº 2/2018/GAB/SRT em que legitima a Assembleia
Geral da categoria para efetivar o desconto da contribuição
sindical de março de 2018.
O entendimento da SRT baseia-se no Enunciado 38 da Associação
Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra) e em
interpretação sistemática das normas que regulam a matéria.
Leia mais
Propagandista de laboratório tem negadas horas extras
A 6a Turma do Tribunal Superior do Trabalho isentou a Allergan
Produtos Farmacêuticos Ltda. do pagamento de horas extras a uma
propagandista-vendedora por sua participação em eventos como
Seminários e Congressos.
Embora nessas circunstâncias a empresa pudesse indiretamente
controlar a jornada de trabalho, o monitoramento era inviável nas
atividades diárias de visita a médicos, condição que impediu o
reconhecimento das horas extras no serviço cotidiano.
Leia mais
Páscoa incrementa as vendas de 58% do setor de confeitaria
A constatação é da pesquisa "Pequenos Negócios de Confeitaria e
Doceria", realizada pelo Sebrae com 3.843 empresários do setor. Os
pequenos negócios do ramo identificam na Páscoa uma oportunidade
de incremento no faturamento.
Para 58% dos que atuam no setor, o período marcado pelos ovos de
chocolate corresponde a uma das festividades que mais impulsionam
o mercado.
Leia Mais
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Operadoras de telecomunicação têm maior número de reclamações em 2017
De acordo com portal www.consumidor.gov.br. Dados divulgados na
quarta-feira passada (14 de março), pelo Ministério da Justiça, essas
empresas concentraram 43,3% das reclamações. A maior parte foi em
relação à cobrança por serviços não contratados.
Atrás dessas empresas, estão os Bancos, Financeiras e Administradoras de
Cartão, com 20,4% das reclamações.
Leia mais
Verão 2018 termina e o outono começa hoje
A estação mais quente do ano se despede hoje (20 de março), às 13h15, pelo horário de Brasília. Na mesma data e hora se
inicia o outono no Hemisfério Sul, enquanto no Hemisfério Norte estará passando pelo equinócio da primavera

