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MT edita Portaria para tratar da “restituição das contribuições sindicais” 
O Ministério do Trabalho editou, na última sexta-feira (20 de abril), a 

Portaria 272/18, que cria Grupo de Trabalho, a fim de estudar como fará 

a “restituição da contribuição sindical recolhida indevidamente ou a 

maior” para as Centrais sindicais. 

O GT terá a tarefa, num prazo de 45 dias, de realizar estudos e elaborar 

nova Portaria para resolver esta demanda das Centrais sindicais. O 

montante dos recursos destinados às entidades chega à R$ 500 milhões. 

Leia mais 
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Redução de peso pode evitar 15 mil casos de câncer por ano no Brasil 

 

Estudo da USP indica relação com consumo de alimentos 

ultraprocessados. E esse número deve ainda crescer até 2025, quando 

se estima, que mais de 29 mil novos casos de câncer atribuíveis à 

obesidade e sobrepeso devam surgir por ano, índice que vai representar 

4,6% de todos os novos casos da doença no país. 

Os dados são de um estudo epidemiológico feito no Departamento de 

Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (FMUSP), em colaboração com a Universidade de Harvard 

(Estados Unidos). 

Leia mais 

Governo prepara Decreto para definir trecho da Reforma Trabalhista 
A iniciativa ocorre, após a Medida Provisória (MP) que alterava 17 

pontos da Reforma Trabalhista expirou sem ter sido aprovada pelo 

Congresso Nacional. 

Segundo o relator da Reforma na Câmara, deputado Rogério Marinho 

(PSDB-RN), há ainda a hipótese de o Ministério do Trabalho tratar de 

alguns pontos por meio de Portaria ou Resoluções Normativas, já que 

todos os itens que estavam na MP geraram controvérsias e críticas. 

Leia Mais 

 

90% dos Acordos superam a inflação 

 

O recorde de baixa da inflação neste início de ano ajudou o trabalhador 

na hora de fechar os reajustes salariais. Quase 90% das negociações no 

primeiro trimestre, tiveram ganhos acima da inflação. 

Não se via número tão grande de categorias, com reposição integral das 

perdas provocadas pela inflação desde 2014. Isso é o que aponta um 

levantamento, feito a pedido do ‘Estado’, pelo Projeto Salariômetro da 

Fipe, com base nos dados do Ministério do Trabalho. 

Leia mais 

 

Fluxo de visitantes em shopping centers do Brasil cresceu 2,47% 

Em março, na comparação anual, segundo o Índice de Visitas a Shopping Centers (IVSC), que é realizado mensalmente pela 
Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) em parceria com a FX Retail Analytics. 
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