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Governo pretende anunciar medidas para Reforma Trabalhista em até 15 dias 
O Ministério do Trabalho prepara algumas medidas administrativas 

para tentar aumentar a segurança jurídica em aspectos da Reforma 

Trabalhista. A informação foi dada pelo ministro Helton Yomura em 

entrevista após cerimônia na Sede do Ministério na quarta-feira desta 

semana (23 de maio). 

Segundo o ministro, a intenção é anunciar ações que não dependam 

de aprovação do Legislativo em até 15 dias. 

Leia mais 0 

Reforma Trabalhista emperra negociações entre Empresas e Sindicatos 

 

Dúvidas e divergências relacionadas à Reforma Trabalhista estão 

gerando impasse nas negociações entre empregados e empregadores. A 

dificuldade para o entendimento aparece com mais força nas 

Convenções Coletivas, realizadas entre Sindicatos Laborais e Patronais. 

Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese) indicam que, de janeiro a abril de 2018, 

apenas 447 convenções foram concluídas, o equivalente a redução de 

quase 42,9% em relação a igual período de 2017. 

Leia mais 

Alta dos combustíveis é fruto da política de desmonte da Petrobras no governo Temer 
Protestos de caminhoneiros no país têm chamado a atenção para o 

custo dos combustíveis derivados de petróleo no Brasil, situação que 

o consumidor já vem sentindo cotidianamente. Nos últimos 12 meses, 

o preço médio da gasolina aumentou 18%. Só em 2018, o crescimento 

foi de 3,37%. 

Assim como no caso recente do gás de cozinha, para especialistas 

ouvidos pelo Brasil de Fato, a alta dos combustíveis está diretamente 

associada à política de preços instituída em 2016 pela nova gestão da 

Petrobras. 

Leia Mais  

Correios suspendem envio de Sedex 

 

A paralisação dos caminhoneiros em mais de 20 Estados atingiu os 

Correios. A empresa suspendeu temporariamente as postagens das 

encomendas com dia e hora marcados (Sedex 10, 12 e Hoje). 

Em comunicado, os Correios informaram que a paralisação também tem 

gerado “forte impacto” e atrasos nas operações da empresa em todo o 

país. 

Leia mais 

 

Ricos só pagam IR sobre 30% dos ganhos 

Quem ganha mais de R$ 200 mil por mês no Brasil paga Imposto de Renda como se ganhasse apenas R$ 60 mil. 
Apenas 30% são tributados. Isso porque cerca de 70% da renda de quem ganha mais é fruto de lucros ou 

dividendos, que são isentos de IR para a pessoa física. A conta foi feita por Associações de Auditores Fiscais. 

http://fenavenpro.org.br/2018/05/24/governo-pretende-anunciar-medidas-para-reforma-trabalhista-em-ate-15-dias/
http://fenavenpro.org.br/2018/05/24/reforma-trabalhista-emperra-negociacoes-entre-empresas-e-sindicatos/
http://fenavenpro.org.br/2018/05/24/alta-dos-combustiveis-e-fruto-da-politica-de-desmonte-da-petrobras-no-governo-temer/
http://fenavenpro.org.br/2018/05/24/correios-suspendem-envio-de-sedex/

