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Destaque da Semana

Recursos do Imposto Sindical serão aplicados no combate ao trabalho escravo e infantil

Ministério Público do Trabalho - 05/10/2017

Com a mediação do Ministério Público do Trabalho (MPT), foi fechado nesta quinta-feira (5), acordo para 
devolução de recursos do imposto sindical que deixaram de ser repassados pelo governo federal a centrais 
sindicais, federações e até alguns sindicatos. O termo de mediação foi assinado por sete centrais sindicais, 
o Ministério do Trabalho, a Caixa Econômica Federal (CEF), a Advocacia-Geral da União (AGU) e o MPT. O 
montante da dívida ainda será apurado pelo ministério, mas, pelo acordo, as centrais concordaram em 
destinar 15% do total para ações de combate ao trabalho escravo e ao trabalho infantil.

As centrais sindicais identificaram que, entre 2008 e 2015, houve retenção, por parte do governo federal, 
de parte da contribuição sindical devida.  O presidente da Força Sindical, deputado Paulo Pereira da Silva 
(SD-SP), afirmou que um levantamento preliminar, com apenas seis sindicatos, encontrou um débito de R$ 
16,5 milhões, além de grande distorção entre o que era pago aos sindicatos e às centrais.

Por isso, as centrais procuraram o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, para cobrar a dívida e também 
o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, para mediar a negociação entre os sindicalistas e o 
governo. Fleury conversou com Nogueira e marcou a primeira  audiência de negociação na última semana 
de setembro. Em nova audiência,  realizada nesta quinta-feira, chegou-se ao acordo com a assinatura do 
termo de mediação. A previsão é de que os primeiros valores sejam identificados nos próximos 30 dias.

Para ler na íntegra clique aqui.

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/f388afde-b0bc-44db-9b57-6229b4830c59/!ut/p/z1/pY9NDoIwFISvIgdo3gPK3xKNQUSiLtTajWlBsIkUoo0LT285gLhwdpPMl5kBDgy4Fi_VCqN6Le7Wn3l4cTOk-XyLRVbsIkz3brnMM9crjhGcJgM0AP4PbwMjj1-UIqx_FdgH3qNclC3wQZgbUbrpgXWDmeneqEqJJ7DGj2PR1FciUVaE0lqSRAYRCT0vkTT2sQoSu5RPdo1ff60dugN7b1aoUsf5AJTr5oM!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/f388afde-b0bc-44db-9b57-6229b4830c59/!ut/p/z1/pY9NDoIwFISvIgdo3gPK3xKNQUSiLtTajWlBsIkUoo0LT285gLhwdpPMl5kBDgy4Fi_VCqN6Le7Wn3l4cTOk-XyLRVbsIkz3brnMM9crjhGcJgM0AP4PbwMjj1-UIqx_FdgH3qNclC3wQZgbUbrpgXWDmeneqEqJJ7DGj2PR1FciUVaE0lqSRAYRCT0vkTT2sQoSu5RPdo1ff60dugN7b1aoUsf5AJTr5oM!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Notícias

Professor italiano Michele Squeglia estará no seminário sobre transtornos mentais no trabalho

Tribunal Superior do Trabalho – 06/10/2017

O professor doutor de Direito Previdenciário da Universidade de Milão (Itália) Michele Squeglia vai 
proferir a palestra “Enfrentamento dos transtornos mentais relacionados ao trabalho na Itália e na Europa” 
no 4º Seminário Internacional Trabalho Seguro, que tem como tema este ano os transtornos mentais 
relacionados ao trabalho. O seminário, promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), será realizado em Brasília de 18 a 20/10.

Turma afasta revelia por atraso de três minutos à audiência

Tribunal Superior do Trabalho – 06/10/2017

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a revelia aplicada a uma empresa do ramo de 
tubos e revestimentos cuja preposta chegou três minutos atrasada à audiência inicial. A decisão considerou 
ínfimo o atraso e, acolhendo a nulidade processual, determinou o retorno dos autos à primeira instância 
para a reabertura da instrução.

Trabalhador consegue comprovar insalubridade no cuidado com cães em canil de mineradora

Tribunal Superior do Trabalho – 05/10/2017

A Minerpav Mineradora Ltda. foi condenada a pagar adicional de insalubridade a um operador de britagem 
aposentado que tinha entre outras funções cuidar dos cães e do canil da empresa. A decisão da Sétima 
Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou que ele ficava exposto a agentes biológicos que 
poderiam ser portadores de patologias infecciosas ou não infecciosas.

Adolescente consegue indenização decorrente de estabilidade para gestante em contrato de aprendizagem

Tribunal Superior do Trabalho – 05/10/2017

“No recurso ao TST, a aprendiz alegou que a previsão constitucional, para fins de concessão da estabilidade 
à empregada gestante, não estabeleceu distinção entre contratos a prazo determinado ou indeterminado. 
Sustentou ainda que a decisão do TRT contrariou a Súmula 244 do TST, que garante a proteção à gestante 
também em contratos por prazo determinado.

http://www.tst.jus.br/es/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/professor-italiano-michele-squeglia-estara-no-seminario-sobre-transtornos-mentais-no-trabalho?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fes%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_89Dk_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_cur%3D1%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/es/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/turma-afasta-revelia-por-atraso-de-tres-minutos-a-audiencia?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fes%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_89Dk_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_cur%3D1%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/es/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/trabalhador-consegue-comprovar-insalubridade-no-cuidado-com-caes-em-canil-de-mineradora?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fes%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_89Dk_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_cur%3D1%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/es/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/adolescente-consegue-indenizacao-decorrente-de-estabilidade-para-gestante-em-contrato-de-aprendizagem?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fes%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_89Dk_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_cur%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue


Notícias

CSJT promove discussão sobre jurisdição voluntária após a Reforma Trabalhista

Tribunal Superior do Trabalho – 03/10/2017

A Vice-Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) vai promover uma audiência 
pública para discutir questões técnicas, científicas, econômicas e sociais relativas à realização de acordos 
trabalhistas extrajudiciais a partir das alterações promovidas pela Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista). A 
audiência será no dia 25/10, das 14h às 18h, na sede do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

TST afasta norma coletiva que fixava remuneração diferenciada para menores aprendizes

Tribunal Superior do Trabalho – 02/10/2017

A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do Trabalho excluiu cláusula de 
acordo coletivo que previa remuneração distinta a menores aprendizes. Segundo a seção, a diferenciação 
baseava-se exclusivamente no critério de idade, o que contraria a Orientação Jurisprudencial 26 da SDC, 
segundo a qual empregados menores não podem ser discriminados em cláusula que fixa salário mínimo 
profissional para a categoria.

Impacto da modernização na atuação dos auditores-fiscais é debatido em seminário

Ministério do Trabalho – 06/10/2017

A Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo (SRT-SP) sediou, na quinta-feira (5) e na manhã 
desta sexta-feira (6), um seminário para discussão da modernização trabalhista. Cerca de 120 auditores-
fiscais do Trabalho participaram do evento, que teve como um dos destaques a discussão do impacto da 
nova legislação na atuação desses servidores. 

Inspeção do Trabalho participa de seminário sobre prevenção de transtornos mentais

Ministério do Trabalho – 04/10/2017

Integrantes da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) participam, nos dias 18 a 20 de outubro, do Seminário 
Internacional Trabalho Seguro, no qual será discutida a prevenção de transtornos mentais relacionados ao 
trabalho. O evento será realizado no plenário Arnaldo Lopes Süssekind do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), em Brasília.

http://www.tst.jus.br/es/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/csjt-promove-discussao-sobre-debate-jurisdicao-voluntaria-apos-a-reforma-trabalhista?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fes%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_89Dk_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_cur%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/es/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/tst-afasta-norma-coletiva-que-fixava-remuneracao-diferenciada-para-menores-aprendizes?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fes%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_89Dk_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_cur%3D3%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/programa-jornada-fala-sobre-exames-ocupacionais?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_89Dk_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_cur%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5103-impacto-da-modernizacao-trabalhista-na-atuacao-dos-auditores-fiscais-e-debatida-em-seminario
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/jt-confirma-incompetencia-para-determinar-ao-inss-atualizacao-de-cadastro-de-trabalhador?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_89Dk_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_cur%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5096-secretaria-de-inspecao-do-trabalho-participa-de-seminario-sobre-prevencao-de-transtornos-mentais


Notícias

Aprovado regimento interno do Conselho Nacional do Trabalho

Ministério do Trabalho – 03/10/2017

Os conselheiros também decidiram, nesta terça, incluir as câmaras técnicas do Ministério do Trabalho (MTb) 
no conselho. Elas são três: da construção civil, dos portos e de eletroeletrônicos e tecnologia da informação. 
Formadas por representantes de empregadores e trabalhadores, as câmaras têm como objetivo debater 
soluções para os problemas desses setores a fim de que eles consigam gerar mais empregos.

Justiça do Trabalho determina que empresa contrate aprendizes

Ministério Público do Trabalho – 06/10/2017

A empresa contestou as exigências do MPT alegando ser uma empresa rural com atividades perigosas e 
insalubres e, por isso, é incompatível com o trabalho de menores. Também pediu que não fosse considerada 
para a base de cálculo do número de aprendizes a serem contratados as vagas referentes a atividades que 
não podem ser exercidas por eles, como por exemplo, a mecanização agrícola e transporte de carga.

Bombeiros farão comunicação imediata de acidentes de trabalho ao MPT

Ministério Público do Trabalho – 05/10/2017

O Ministério Público Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) firmou recentemente dois Termos de 
Cooperação Técnica, sendo um com o Corpo de Bombeiros e outro com a Polícia Militar. As parcerias 
envolvem ações voltadas para a comunicação imediata de toda ocorrência caracterizada como acidente 
de trabalho, assim como esforço conjunto na fiscalização e no combate ao trabalho escravo, trabalho 
infantil e tráfico de pessoas.

MPT teme retrocessos na contratação de aprendizes

Ministério Público do Trabalho – 04/10/2017

O Ministério Público do Trabalho (MPT) participou, na última segunda-feira (2), de audiência pública 
realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa do Senado Federal, para debater o 
tema “Conquistas da Lei da Aprendizagem: estratégias, oportunidades e potencialidades ao protagonismo 
do infanto-juvenil”. Representando a instituição na Mesa da audiência requerida pelo senador Paulo Paim 
(PT-RS), estava a procuradora do Trabalho Margaret Matos de Carvalho, do MPT no Paraná.

http://www.trabalho.gov.br/noticias/5088-aprovado-regimento-interno-do-conselho-nacional-do-trabalho
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/ed65b178-1b5b-4bd6-b561-9551d7cd0e7b/!ut/p/z1/pY9BDoIwFESvIgdofmtoq0s0BhGJulBrN6aliE2kEG1ceHrLAYSFs5tkXmYGJAiQTr1trbxtnXoEf5HsSlIcZ4sdztN8z3FyIMUqS8k0P3E4DwZiCvIfPgR6Hv9QgmEzVhAeTJ_FsqhBdsrfkXW3FkTT-YlrvS2teoGoDKOa8BkimmoUa8OQpoygOaXE8NLgiuuwVA529V_H1nbNUXy2a2yTKPoCkcAWEA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/47dcfa3f-7bab-49ce-b6b5-e1ca68e6c34a/!ut/p/z1/pY9BDoIwFESvIgdofpHS6hKNQUSiLlTsxnwqYBMpRBsXnt5yAGHh7CaZl5kBCTlIg29do9WtwYfzF8mvfkxZstjRNE73gkYHP1slsT9NTwLOgwEWgvyHd4Gepz8UUdiMFbgH02e2zGqQHdo70aZqIW86OzGt1UrjC3ImbqrCoCKiwIKwuSpJwYuQlL5CPiu5Chi6pXKwq_86trZrjvlnu6Y68rwvEIIDaQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.trabalho.gov.br/noticias/4898-investimentos-da-volkswagen-confirmam-confianca-com-modernizacao-trabalhista
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/9d78ee12-d141-4bf6-ac26-3b7305419f1c/!ut/p/z1/pY9LDoIwGISvIgdo_rYUKks0BhGJulBrN6Y8bSKFaOPC01sOIC6c3STzZWZAggBp1Eu3yureqLvzFxleSYJZutjhLMn2HMcHkq_ShNDsxOE8GWAByH94Fxh5_EUxhs2vAveAPvJl3oIclL0hbZoeRDfYmemtLrV6gogqPq9rQlFFGEGsaEKkShoiv-A-DhiJGlK6pXKya_z6a-3QHcV7u8Y69rwPwMYgcg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Notícias

Seminário coloca a Reforma Trabalhista em discussão em Belo Horizonte

Ministério Público do Trabalho – 03/10/2017

 Podem ser inalcançáveis as novas regras fixadas pela Reforma Trabalhista para a uniformização de 
jurisprudência nos Tribunais Regionais do Trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho. Esse foi o alerta 
deixado pelo procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, durante Seminário que colocou a 
reforma trabalhista em debate, em Belo Horizonte.

Outubro Rosa: MPT alerta sobre importância de prevenção do câncer de mama

Ministério Público do Trabalho – 02/10/2017

O Ministério Público do Trabalho (MPT) aderiu à campanha nacional “Outubro Rosa” e enfatiza a importância 
da prevenção do câncer de mama. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de 
mama responde por cerca de 28% dos casos novos de câncer em mulheres a cada ano no país.

Procurador participa da sexta audiência sobre o Estatuto do Trabalho

Ministério Público do Trabalho – 02/10/2017

A subcomissão temporária do Estatuto do Trabalho, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa do Senado, reuniu-se novamente na última sexta-feira, 29 de setembro, para a 6ª audiência 
que debate normas gerais destinadas à elaboração de um Estatuto do Trabalho.

Sindicato incentiva resistência da categoria à precarização causada por reforma trabalhista

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 06/10/2017

O presidente do Sinait, Carlos Silva, debateu com Auditores-Fiscais do Trabalho linhas de resistência da 
Auditoria-Fiscal à precarização das relações trabalhistas trazida pela Lei nº 13.467/2016, que alterou mais 
de cem artigos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. O dirigente palestrou no seminário sobre 
reforma trabalhista promovido pela Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo nesta quinta-
feira, 5 de outubro, em São Paulo (SP).

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/cb87a9e8-8f7b-4def-b4ca-248e06f657b1/!ut/p/z1/pY9BDoIwFESvIgdofksKrUs0BhGJulBrN6YgxSZSiDYuPL3lAMLC2U0yLzMDEgRIq96mUc50Vj28v8j4SlJMs8UO52m-Zzg5kGKVpSTMTwzOowEagfyH94GBxz-UYNhMFfgH4bNYFg3IXrk7MlZ3INrezWznTGXUC0RVcqbmNUdcsxLRW61RSSuFQsprHOs4YiXxS-Vo1_B1am3fHsVnu8YmCYIvFSNoWA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/004fb80d-90ab-4b80-a309-503dba452a84/!ut/p/z1/pU_BDoIwFPsV-YDlPWAIHNEYRCTqQZ27mIcEXCKD6OLBr3d8gHCwpzZp0xYkCJCa3qohozpND6svcn51U-TZYod5mu9DTA5uscpS18tPIZxHDTwA-U_eGoY8_kCCsJkqsA-8Z7EsGpA9mTtTuu5AtL2Z6c6om6IXCERelxFWLEYqGbeUkY8xC9CvSuKBRxG3S-Vo1_B1am3fHsVnu0aVOM4XFgFNEQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/6d41d9d0-aae2-44de-ba49-4d84447fbe94/!ut/p/z1/pY9NDoIwFISvIgdoXkueIEs0BhGJulBrN-ZhAZvIT7Rx4ektBxAXzm6S-TIzoECCaullarKma-nu_FkFF5FwTOdbniXZLuTxXuTLNBF-dgzhNBrAKah_eBcYeP5FMYf1rwL3wH_ki7wG1ZO9MdNWHcimt5O2s-Zq6Aky0Ch0pDkjKn2GqEtWEEYM9QwRw6ooI3RL1WjX8PXX2r45yPdmxU3seR-atVW0/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Notícias

Helton Yomura é o novo secretário-Executivo do MTb

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalhos - 05/10/2017

Helton Yomura é o novo secretário-Executivo do Ministério do Trabalho – MTb. A nomeação está no Diário 
Oficial da União desta quinta-feira, 5 de outubro. Yomura não é Auditor-Fiscal do Trabalho. O advogado 
ocupava o cargo de Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Rio de Janeiro, antes 
de ser exonerado para assumir a Secretaria Executiva do Mtb.

LEI Nº 13.486, DE 3 DE OUTUBRO DE 2017 (DOU de 04/10/2017 Seção I Pág. 01) Altera o art. 8º da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para dispor sobre os deveres do 
fornecedor de higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços 
e de informar, quando for o caso, sobre o risco de contaminação.

RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 797, DE 3 DE OUTUBRO DE 2017 (DOU de 04/10/2017 Seção I Pág. 53) Altera a 
Resolução do CODEFAT nº 783, de 26 de abril de 2017, que reestrutura o Plano Nacional de Qualificação 
- PNQ, que passa a denominar se Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional – QUALIFICA 
BRASIL, voltado à promoção de ações de qualificação e certificação profissional no âmbito do Programa 
do Seguro-Desemprego, como parte integrada do Sistema Nacional de Emprego - SINE

NORMA OPERACIONAL Nº 1, DE 4 DE OUTUBRO DE 2017 (DOU de 05/10/2017 Seção I Pág. 243) Dispõe 
sobre a execução dos Projetos de Qualificação no âmbito do Programa Brasileiro de Qualificação Social e 
Profissional - QUALIFICA BRASIL

DECRETO DE 4 DE OUTUBRO DE 2017 (05/10/2017 Seção II Pág. 01) Nomeia HELTON YOMURA, para exercer 
o cargo de Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho.

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14865/helton%20yomura%20e%20o%20novo%20secretario-executivo%20do%20mtb
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=04/10/2017
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/10/2017&jornal=1&pagina=53&totalArquivos=76
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/10/2017&jornal=1&pagina=243&totalArquivos=288
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=2&pagina=1&data=05/10/2017

