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A licença-maternidade para celetistas deve passar de 120 para 180 dias. Esta foi a proposta aprovada nesta 

quarta-feira (4) na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Por tramitar em regime terminativo, o projeto (PLS 

72/2017) segue agora para análise da Câmara dos Deputados. 

 O relator Paulo Paim (PT-RS) ressaltou que o período de seis meses dedicado à amamentação exclusiva é 

indicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde. Ele citou bons resultados 

que no seu entender já vem obtendo o programa Empresa Cidadã, que concede benefícios fiscais para 

empresas que já ampliam a licença-maternidade das funcionárias para 180 dias. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 05/04/2018 

Fonte: Jornal A Tribuna – 05/04/2018 
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As seis categorias de portuários avulsos de Santos, que estão paralisadas desde a manhã de segunda-feira, farão 

passeatas, a partir das 9 horas de amanhã, por várias ruas da cidade. São os estivadores, operários de capatazia 

(Sintraport), operadores de guindastes e empilhadeiras (Sindogeesp), consertadores, vigias de bordo e trabalhadores 

do bloco. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 05/04/2018 

Os 2.500 homens e mulheres (estas em maioria) representados pelo sindicato dos trabalhadores nas 
empresas de refeições coletivas da baixada santista e litoral (Sintercub) iniciarão campanha salarial hoje. 
Com data-base em junho, eles participarão de assembleia, às 18h, na sede da Rua Bernardino de Pinho 
Gomes, 741, Jardim São Francisco, Cubatão, para definir as reivindicações ao sindicato patronal Sinderc. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 05/04/2018  

 

 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou ontem reajuste médio de 16,9% nas tarifas da Companhia 

Paulista de Força e Luz (CPFL Paulista), empresa que atende 4,3 milhões de unidades consumidoras em 234 

municípios do estado de São Paulo. Para consumidores conectados em alta tensão, o aumento será de 11,11% e, para a 

baixa tensão, de 20,17%. Além das unidades residenciais, a baixa tensão inclui as unidades consumidoras de baixa renda, 

imóveis rurais, comerciais, de serviços e outras atividades. Também inclui a tarifa de iluminação pública. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 05/04/2018 
  

 

Antecipando-se à Justiça do Trabalho, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas 
passou a exigir o cumprimento da nova legislação trabalhista nos contratos da administração pública 
federal de terceirização de mão de obra. 

"A nova lei trabalhista foi regularmente aprovada pelo Congresso e se encontra em pleno vigor", disse 
Dantas à Folha. "A menos que o STF declare a inconstitucionalidade da norma, ao TCU compete exigir de 
todos os órgãos federais que se adaptem à nova legislação." 

 Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 05/04/2018  
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No Brasil, um acidente de trabalho ocorre a cada 48 segundos e a aproximadamente cada quatro horas uma pessoa 
morre na mesma circunstância. Ciente disso, o Ministério do Trabalho lançou nesta quarta-feira (4) a Campanha 
Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Canpat) 2018. Em seu segundo ano, a campanha tem como foco o 
adoecimento ocupacional e a ocorrência de quedas entre trabalhadores durante o cumprimento de suas funções. Ao 
longo de todo o mês de abril, prédios públicos do Distrito Federal e de outras unidades federativas serão iluminados 
com a tonalidade verde, cor que simboliza a segurança. Banners, cartazes e folhetos com conteúdo informativo 
também serão distribuídos pelas superintendências estaduais do Trabalho, inclusive a empregadores. "A Secretaria 
de Inspeção do Trabalho destacou estas duas tendências como muito preocupantes, e mereceram nossa atenção 
este ano. Quanto às doenças ocupacionais, temos um problema de subnotificação, porque normalmente [são] 
associadas a dores no corpo ou transtornos psíquicos que não são notificados por um problema de cultura brasileira", 
afirmou o ministro interino do Trabalho, Helton Yomura . 

Leia mais: Agência Brasil - http://cnti.org.br/html/noticias.html – 05/04/2018 


