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“Os impactos da aplicação da nova legislação trabalhista no Brasil”
A controversa Reforma Trabalhista, que completou seis meses em
vigor, vai ser objeto de amplo debate na Comissão de Trabalho da
Câmara dos Deputados na próxima terça-feira (29 de maio), a partir
das 9 horas, no Auditório Nereu Ramos.
Para discutir o tema foram convidados: Representantes do DIAP,
Dieese, Ministério do Trabalho, OIT e Centrais sindicais. Estarão ainda
nas discussões representantes do TST, MPT, Anamatra, Sinait, Abrat,
entre outros.
Leia mais
Compras com cartão de crédito virtual crescem 170%
Embora a maioria dos consumidores ainda não tenha intimidade com a
tecnologia, o uso de cartões de crédito virtual vem se popularizando no
país. A tentativa de quem busca o serviço, em geral, é evitar fraudes,
roubo e vazamento de dados pessoais, especialmente em compras pela
internet.
O Banco do Brasil (BB), por exemplo, registrou um dos maiores
crescimentos da modalidade, e a quantidade de transações com o
cartão virtual cresceu 170%, entre abril de 2017 e maio deste ano.
Leia mais
Reforma Trabalhista gera caos no mercado de trabalho
Depois de seis meses em vigor, a Reforma Trabalhista do governo
Michel Temer, não foi capaz de limitar o crescimento do mercado
informal ou impedir a deterioração do emprego formal no país, quadro
que adia a melhora do mercado de trabalho e da demanda interna,
necessária para a recuperação econômica.
Dados do Caged, do Ministério do Trabalho, mostram que os modelos
de contratação parcial e intermitente, criados pela Reforma
Trabalhista, representam fatia cada vez maior do saldo de novas vagas
criadas mensalmente, atingindo 11,38% de todos os postos com
Carteira de Trabalho, gerados em março.
Leia Mais
Deixar de fumar na velhice melhora qualidade e expectativa de vida
Se por um lado, o consumo de cigarros mata milhões de indivíduos a cada
ano e desfavorece a longevidade, sendo fator de risco para inúmeras
doenças, deixar de fumar causa efeitos benéficos evidentes em todas as
faixas etárias, mesmo nos idosos, principalmente na qualidade e na
expectativa de vida.
“Mesmo já sendo idoso, a pessoa que deixa de fumar irá se beneficiar de
melhora na sua qualidade de vida sem o cigarro. O uso do tabaco está
relacionado com o agravamento de várias doenças que podem surgir com
o avanço da idade, como as doenças cardiovasculares”, explica a psicóloga
Vera Borges, da Divisão de Controle do Tabagismo do Instituto Nacional
de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA).
Leia mais
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Brasil ainda não conseguiu cumprir meta de redução do analfabetismo
Aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) -Educação 2017 -, do IBGE. O Brasil fechou
o ano de 2017 com 7% dos brasileiros – equivalente a cerca de 11,5 milhões de pessoas com 15 anos ou mais – sem
saber escrever ou ler um simples bilhete.

