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Após Reforma, negociação entre trabalhadores e empresas cai 39,6% no 1º semestre
Está mais difícil para trabalhadores e patrões concluírem negociações
coletivas, apesar de a nova Lei trabalhista, em vigor desde novembro, ter
dado força a esse instrumento ao permitir que o negociado prevaleça sobre
o legislado em uma série de quesitos.
As negociações protocoladas no Ministério do Trabalho no primeiro
semestre deste ano recuaram 39,6% ante 2017, apontam dados do
Salariômetro da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas)
divulgados na quarta-feira desta semana (25 de julho).
Leia mais
Justiça Eleitoral abre habilitação para voto em trânsito
Os eleitores que estarão fora do domicílio eleitoral em outubro podem se
cadastrar para votar em trânsito, até o dia 23 de agosto. O voto em
trânsito pode ocorrer no primeiro, no segundo ou nos dois turnos, nas
capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores.
Para votar em trânsito, o eleitor tem que fazer a habilitação em um
cartório eleitoral, indicando o local em que estará na data das eleições.
Leia Mais

TRT da 14ª região homologa CCT com Cláusula de desconto assistencial para Filiado e não Filiado
O motivo da relevância dessa Cláusula de desconto em favor do Sindicato,
para Filiado ou não, se deve a nova realidade criada pela recente Reforma
Trabalhista, que claramente dificultou o financiamento da atividade sindical
ao decretar o fim da contribuição sindical obrigatória.
O Pleno do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), nos autos do Dissídio
Coletivo nº processo nº 0000051-69.2018.5.14.0000, entre o Sindicato dos
Farmacêuticos (SINFAR-RO) e o Sindicato do Comércio Varejista de
Medicamentos (SINFARMÁCIA), homologou por unanimidade à Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) dos farmacêuticos de Rondônia.
Leia mais
Mercado reduz estimativa de inflação e vê câmbio pressionado até 2019
Os economistas de instituições financeiras reduziram a estimativa para a inflação deste ano, ao mesmo tempo em que
elevaram a projeção para a taxa de câmbio no fim do ano que vem, mostra pesquisa Focus do Banco Central divulgada
nesta semana.

