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Leia online a primeira Edição 2018 do Jornal da FENAVENPRO 

Acesse www.fenavenpro.org.br e confira em versão PDF a 1ª Edição de 

2018 do nosso veículo de comunicação. Você vai saber o que acontece 

com os Sindicatos Filiados à entidade; analisar algumas considerações 

sobre a contribuição sindical na opinião do presidente da FENAVENPRO; 

examinar uma pequena análise da Reforma Trabalhista segundo o 

advogado da FENAVENPRO; acompanhar o Panorama Eleitoral 2018 na 

ótica do analista do Diap, assim como o Calendário das Eleições.  

Em breve, a versão impressa do Jornal da FENAVENPRO. Aguarde...Boa 

leitura! 

Leia mais 

0 

“Custeio de Sindicatos após Reforma Trabalhista” 

 

Tema da palestra promovida pela Comissão Especial de Direito Sindical 

(CEDS) da OAB/RJ, no dia 27 de março passado, transmitida ao vivo, 

pelo canal da Ordem no YouTube. Com o fim da contribuição sindical 

obrigatória, uma das consequências da Reforma Trabalhista, as 

categorias profissionais têm discutido a questão do custeio de suas 

entidades representativas. 

Quem presidiu os trabalhos foi o secretário da CEDS e assessor jurídico 

da FENAVENPRO, Hildebrando de Carvalho, que na abertura do evento 

ressaltou: “A Reforma Trabalhista a meu ver foi uma “Deforma” dos 

direitos sociais, processuais e do direito material do trabalho”. 

Leia mais 

Ministério do Trabalho dá aval ao imposto sindical 
A Secretaria de Relações do Trabalho, do Ministério do Trabalho, 

defende a cobrança do imposto sindical de todos os trabalhadores de 

uma categoria após a aprovação em Assembleia. 

A Nota Técnica nº 2/2018, assinada pelo secretário Carlos Cavalcante 

Lacerda, devolve aos Sindicatos um direito que é interpretado como 

uma decisão do trabalhador. 

Leia Mais 

 

STF julga nesta semana habeas corpus preventivo de Lula 

 

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar amanhã (4 de 

abril) o habeas corpus preventivo com o qual o ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva tenta evitar sua prisão, após condenação pela 2ª  

instância da Justiça Federal no caso do tríplex do Guarujá (SP). 

Os 11 ministros que compõem a Corte devem agora entrar no mérito 

do pedido de liberdade de Lula, que não foi abordado no julgamento 

iniciado em 22 de março, quando o ex-presidente ainda tinha um 

recurso pendente de julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região (TRF4), com sede em Porto Alegre. 

Leia mais 

 Bandeira tarifária das contas de luz vai continuar verde 

Neste mês de abril, de acordo com a Aneel. A manutenção da bandeira indica que as condições favoráveis de geração de 
energia hidrelétrica no Sistema Interligado Nacional estão mantidas. 
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