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O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra da Silva Martins Filho, afirmou que não 

cabe ao Ministério Público do Trabalho (MPT) criticar a reforma trabalhista em tramitação no Congresso. 

"O Ministério Público não tem que sair por aí defendendo a não mudança da lei, mas aplicar a lei como ela 

está colocada", disse o presidente do TST durante evento promovido na Fecomercio-SP para discussão da 

legislação trabalhista na visão empresarial. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 18/05/2017 

Questionado sobre a possibilidade de a votação da reforma da Previdência ser votada em junho, o ministro 

da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira (17) que, quando antes a reforma da Previdência 

for a plenário, melhor. "Faz diferença na expectativa econômica, quanto antes, melhor, para que possamos 

dar solidez, sustentabilidade e aumentar investimentos. Mas, por outro lado, isso tem que ser trabalhado 

para a realidade legislativa". Perguntado se o governo já tem os votos para a aprovação da reforma, o 

ministro respondeu: "Acreditamos que sim". As declarações foram feitas antes da revelação da notícia de 

que o presidente Michel Temer foi gravado por um dos donos do grupo J&F, proprietário da marca JBS, 

falando sobre a compra do silêncio do ex-deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ). 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 18/05/2017 

   

Ato solene dos 75 anos do Sintius 

Dia 30 de maio, a partir das 8h30, na Sede.  Participe! 

Parlamentares da base aliada do governo e integrantes da equipe econômica avaliam que as reformas do 

presidente Michel Temer entram em estado de letargia até que eles tenham a dimensão exata do estrago 

provocado pelas delações dos executivos da JBS que atingem o presidente da República. Isso porque está 

em jogo a própria sobrevivência do governo. Um auxiliar de Temer com amplo trânsito no Congresso 

considera que esse clima de incerteza pode durar semanas, atrasando bastante o ritmo de discussão das 

reformas trabalhista e previdenciária, por exemplo. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 18/05/2017 

O nível de emprego na indústria paulista caiu 0,29% em abril ante março na série com ajuste sazonal, 

informou o Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon), da Federação e do Centro das 

Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp). Sem ajuste sazonal, houve avanço de 0,39%, com a 

geração de 8,5 mil vagas no mês. Assim, no acumulado do ano até abril, foram criadas 21 mil vagas, com 

aumento do nível de emprego de 0,97% na série sem ajuste sazonal. 

Fonte: Jornal A Tribuna – 18/05/2017 

   


