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REFORMA TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA
E TERCEIRIZAÇÃO.
Em questões trabalhistas, o que for negociado dentro de
uma empresa entre patrão e empregado vai prevalecer
sobre o que for legislado. O tempo para o trabalhador se
aposentar pela Previdência Social pode chegar a quase
cinco décadas se ele quiser receber o teto das pensões. E
a partir de agora, todas as atividades de qualquer
empresa, pública ou privada, podem ser exercidas por
funcionários terceirizados. Se tudo caminhar como tem
se desenhado em Brasília, até o fim do ano essas serão
as três principais marcas deixadas pelo Governo atual.
Todos têm uma opinião sobre o assunto. De um lado, há
sindicatos laborais dizendo que está havendo uma
afronta aos direitos trabalhistas. Do outro,
representantes patronais defendem todas as mudanças e
dizem que é preciso alterar regras antigas, que duram
desde a década de 1940, quando foi criada a
Consolidação das Leis do Trabalho, criada no governo
Getúlio Vargas. Já o Governo argumenta que as
reformas são necessárias exatamente para garantir mais
empregos e segurança jurídica às empresas para que elas
possam ampliar as contratações.
Entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) e a Confederação Federal de Economia
(Cofecon) estão entre os representantes da sociedade
civil que são contrários ao açodamento dos debates. As
três entidades emitiram uma nota na semana passada
tratando das reformas, principalmente a da Previdência.
“Nenhuma reforma que afete direitos básicos da
população pode ser formulada, sem a devida discussão
com o conjunto da sociedade e suas organizações. A
reforma da Previdência não pode ser aprovada
apressadamente, nem colocar os interesses do mercado
financeiro e as razões de ordem econômica acima das
necessidades da população”, diz trecho do documento.
Com relação à reforma Trabalhista, o presidente da
OAB, Claudio Lamachia, também reclama da falta de
debates com a sociedade. “Aprovar uma reforma
trabalhista controversa, de modo açodado, significa
assumir o risco de esfacelar completamente a solidez das
instituições e os direitos conquistados pela cidadania, a
duras penas, nas últimas décadas”.
Mas o Governo tem pressa e decidiu focar as mudanças
que estão em sintonia com quem lhe dá apoio político.
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Empresas do Comércio: A abertura em alguns
feriados é permitida desde que seja cumprido o
acordo firmado pelos sindicatos da categoria,
quanto à remuneração dos empregados que
trabalham nessas datas e paguem as contribuições
Assistencial e Sindical 2017 ao sindicato Patronal.
A empresa enquadrada no Simples Nacional não
teria que pagar tais contribuições. No entanto, para
liberar o acordo, o sindicato exige o pagamento.
Consulte o escritório para esclarecimentos;
Neste mês de maio, como em todos os anos, os
honorários são reajustados de acordo com os índices
de Inflação do período e volume de serviços;
Gostaríamos de agradecer a todos os Clientes
que cooperaram com o escritório nos meses de
março e abril, comparecendo e providenciando toda
a documentação necessária para elaboração da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Fisíca nas
datas marcadas e previstas. Esse procedimento faz
com que nosso Escritório execute os serviços com
calma, evitando erros e falhas. Em virtude do
aumento de volume do serviço nesse período,
aproveitamos a oportunidade para nos desculparmos
se você, Cliente NR, não teve o atendimento que
merecia (estamos abertos a reclamações e/ou
sugestões).
CLIENTE, CONTE COM O ESCRITÓRIO.
SEMPRE!

(19) 3425-1488
Site: www.nrecontabil.com.br
E-mail: nr.contabil@terra.com.br
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO ESCRITÓRIO:
DE SEGUNDA A SEXTA – FEIRA
DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:30h
.

Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo

