BOLETIM INFORMATIVO Nº 146 |27 de março de 2018
Edição: Assessoria de Comunicação Social da FENAVENPRO
Jornalista responsável: Tania Maria de Oliveira / Reg. 19198 JP
Designer Gráfico: Tathiana Marceli / Jorge Paulo Espindola
Nova Edição do Jornal da FENAVENPRO em versão online
A partir de amanhã (28 de março) a primeira Edição do Jornal da
FENAVENPRO de 2018 estará disponível em PDF no site da
entidade.
Acesse www.fenavenpro.org.br e confira. Em breve, a versão
impressa. Boa leitura!
Leia mais
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Rescisão de Contrato de trabalho sem Sindicato fragiliza empregado
Apontou a Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho, no
debate em Audiência Pública, promovida pelo Senado, na última
quinta-feira (22 de março). A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017),
em vigor desde novembro do ano passado, acabou com a
necessidade de o Sindicato da categoria ou o Ministério do Trabalho
revisar a rescisão dos Contratos dos trabalhadores.
Com isso, empregados e empregadores têm recorrido a cartórios
para finalizar as relações trabalhistas.
Leia mais
Aos 86 anos, Carteira de Trabalho vale menos, após Reforma de Temer
A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ícone dos direitos
trabalhistas no país, completou 86 anos no dia 21 de março passado.
Para
juristas
ouvidos
pelo
Portal
Brasil
de
Fato
(www.brasildefato.com.br) pouco há para ser comemorado. Há mais
de quatro meses, em vigor, a Reforma Trabalhista do governo Temer
é apontada como principal responsável pelo desmonte desses direitos.
Leia Mais
STF evita prisão de Lula, até quatro de abril
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu no último dia 22 de março,
num processo relativamente rápido, por 7 a 4, adiar para o próximo
quatro de abril, o julgamento do habeas corpus preventivo
apresentado pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, para evitar a
prisão do ex-presidente.
A data escolhida é quando acontece a 1ª sessão do STF, após o
feriado prolongado da Páscoa, que começou desde a quinta passada,
para os ministros.
Leia mais

Preços do Diesel e da Gasolina mais caros nas Refinarias
A Petrobras anunciou, no Rio de Janeiro, aumento para o preço praticado nas Refinarias para o Diesel A e para a Gasolina
A. Os valores entrarão em vigor hoje (27 de março).

