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Ministro do Trabalho suspende todos os procedimentos sobre Registro Sindical
O novo ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello, suspendeu todos
os procedimentos de análise e as publicações relativas a processo de
Registro Sindical na pasta pelo prazo de 90 dias.
O 1º ato do advogado mineiro no cargo está publicado no Diário Oficial
da União (DOU) de 12 de julho passado.
Confira (www.fenavenpro.org.br) a Portaria 507, cuja medida não
atinge processos que devem ser cumpridos por determinação judicial.
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Mais de 6 milhões de pessoas ainda não se vacinaram contra gripe
De acordo com o Ministério da Saúde, gestantes e crianças foram os que
menos procuraram as salas de imunização, com cobertura de 76,4% e
73,6%, respectivamente. Ao todo, 493.710 grávidas e 3,3 milhões de
crianças com idade entre 6 meses e 5 anos ainda não receberam a dose.
Segundo o último boletim epidemiológico da pasta, 50,4 milhões de
pessoas foram imunizadas.
Leia mais
Inflação de Supermercados em junho é a maior já registrada desde 2000
A inflação mensal nos Supermercados em junho foi a mais alta dos
últimos 18 anos, segundo a Apas (Associação Paulista do Setor) e a Fipe
(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).
“Impulsionados por paralisação dos caminhoneiros, preços subiram 3,55%
em relação a maio. Passado o impacto da greve, poderemos ver uma leve
elevação no ano como um todo, mas nada que ultrapasse os 5%” afirma
Thiago Berka, economista da entidade setorial.
Leia Mais
Oito em cada dez autônomos não contribuem com a Previdência
Os trabalhadores que se tornaram autônomos, nos últimos dois anos, ganham
33% a menos, em média, do que faturavam os brasileiros sem vínculos
empregatícios antes do Governo Temer. Além disso, oito em cada dez desses
trabalhadores deixaram de contribuir com a Previdência Social.
Os dados que confirmam a realidade dessa categoria fazem parte de pesquisa
divulgada pelo Dieese, com base em informações do IBGE.
Leia mais

Número de consumidores inadimplentes cresce 4% no primeiro semestre
Em comparação com o mesmo período do ano passado. Trata-se da nona alta consecutiva na série histórica do indicador
apurado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

