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Debates sobre a contribuição sindical e possíveis contribuições alternativas foram temas

de notícias do mês de outubro. Os artigos destacam a importância do fortalecimento da

atuação sindical e os impactos na sustentabilidade dessas entidades.

O imposto sindical e o fim da sua obrigatoriedade

Fonte: Gazeta do Povo

Sindicato diz que reajuste de imposto sindical é legal e está previsto na CLT

Fonte: Consultor Jurídico - CONJUR

Marinho diz que Congresso não vai retornar à discussão do imposto sindical

Fonte: Correio Braziliense

MP trabalhista empaca, e sindicalistas discutem projeto

Fonte: Agência de Notícias CNI

Governo desiste de negociar financiamento sindical em MP da reforma trabalhista

Fonte: O Globo Online

Sem imposto, sindicatos agora terão que buscar alternativas

Fonte: O Tempo

Confederação questiona fim da obrigatoriedade da contribuição sindical

Fonte: Consultor Jurídico - CONJUR

Planalto desiste de negociar mudanças em regras trabalhistas

Fonte: Correio Braziliense - blogs

CNI e CNT contra-atacarão juízes que não aplicarem reforma trabalhista

Fonte: Consultor Jurídico - CONJUR

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/o-imposto-sindical-e-o-fim-da-sua-obrigatoriedade-4yfdd0pb9vhsn5ih95l1qstve
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/sindicato-diz-que-reajuste-de-imposto-sindical-e-legal-e-esta-previsto-na-clt-108680/
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/25/internas_economia,636201/marinho-diz-que-congresso-nao-vai-retornar-a-discussao-do-imposto-sind.shtml
http://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2017/10/mp-trabalhista-empaca-e-sindicalistas-discutem-projeto
https://oglobo.globo.com/economia/governo-desiste-de-negociar-financiamento-sindical-em-mp-da-reforma-trabalhista-21981665
http://www.otempo.com.br/capa/economia/sem-imposto-sindicatos-agora-ter%C3%A3o-que-buscar-alternativas-1.1534218
https://www.conjur.com.br/2017-out-20/confederacao-questiona-fim-obrigatoriedade-taxa-sindical
http://blogs.correiobraziliense.com.br/vicente/planalto-desiste-de-negociar-mudancas-em-regras-trabalhistas/
https://www.conjur.com.br/2017-out-20/cni-cnt-atacarao-juizes-nao-aplicarem-reforma-trabalhista
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/pda/
https://www.facebook.com/pdacni
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
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Pressionado, Temer tenta dividir desgaste de alternativa ao imposto sindical com Maia

Fonte: G1

Sindicatos perdem 1 milhão de associados em cinco anos, mostra IBGE 

Fonte: Valor Econômico

CNC se posiciona sobre projetos que alteram a Reforma Trabalhista

Fonte: Jornal do Brasil

Imposto sindical vai acabar. Mas espere até conhecer a contribuição negocial

Fonte: Gazeta do Povo

Malandragem sindical

Fonte: Gazeta do Povo

Entidade vai ao STF por contribuição sindical obrigatória

Fonte: JOTA

Sindicatos temem perda de até R$ 3 bilhões com fim de imposto

Fonte: Folha de S.Paulo

Com fim do imposto sindical, projeto de Bebeto propõe outra forma de contribuição

Fonte: Folha de S.Paulo

Ganância e ilegalidade

Fonte: Estadão

CNI diz que incluir Sistema S no Orçamento é inconstitucional e não ampliará transparência

Fonte: Estadão Economia & Negócios

http://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/pressionado-temer-tenta-dividir-desgaste-de-alternativa-ao-imposto-sindical-com-maia.html
http://www.valor.com.br/brasil/5160184/sindicatos-perdem-1-milhao-de-associados-em-cinco-anos-mostra-ibge
http://www.jb.com.br/informe-cnc/noticias/2017/10/18/cnc-se-posiciona-sobre-projetos-que-alteram-a-reforma-trabalhista/
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/imposto-sindical-vai-acabar-mas-espere-ate-conhecer-a-contribuicao-negocial-ddoyajhskuvhv3d14bo5f8ruz
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/malandragem-sindical-bko1ean1nrmw9po3ph27h98uj
https://jota.info/justica/entidade-vai-ao-stf-por-contribuicao-sindical-obrigatoria-16102017
http://m.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1927150-sindicatos-temem-perda-de-ate-r-3-bilhoes-com-fim-de-imposto.shtml
http://midiabahia.com.br/cotidiano/2017/10/14/com-fim-do-imposto-sindical-projeto-de-bebeto-propoe-outra-forma-de-contribuicao/
http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,ganancia-e-ilegalidade,70002043530
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cni-diz-que-incluir-sistema-s-no-orcamento-e-inconstitucional-e-nao-ampliara-transparencia,70002044552
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/pda/
https://www.facebook.com/pdacni
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
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TCU cobra dados detalhados das instituições dos Sistema S

Fonte: Estadão Economia & Negócios

Empresários debatem efeitos da reforma trabalhista nas empresas

Fonte: Jornal do Brasil

Governo estuda criação de contribuição para sindicatos

Fonte: Granadeiro Guimarães Advogados

Governo analisa criar Contribuição dos Acordos Coletivos, diz ministro do Trabalho

Fonte: Estadão Economia & Negócios

Os pontos obscuros da reforma trabalhista

Fonte: Jornal O Globo

Reinvenção dos sindicatos

Fonte: Estadão Economia & Negócios

Centrais já usam assembleia para cobrar ‘novo imposto’ de todos os trabalhadores

Fonte: Estadão Economia & Negócios

Crise financeira nas entidades sindicais: que fazer?

Fonte: DIAP

Falta transparência no financiamento do sindicalismo

Fonte: O Globo Online

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,tcu-cobra-dados-detalhados-das-instituicoes-dos-sistema-s,70002043453
http://www.jb.com.br/informe-cnc/noticias/2017/10/11/empresarios-debatem-efeitos-da-reforma-trabalhista-nas-empresas/
http://www.granadeiro.adv.br/clipping/noticias/2017/10/11/governo-estuda-criacao-contribuicao-sindicatos
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-analisa-criar-contribuicao-dos-acordos-coletivos-diz-ministro-do-trabalho,70002037464
https://exame.abril.com.br/economia/os-pontos-obscuros-da-reforma-trabalhista/
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,reinvencao-dos-sindicatos,70002029460
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,centrais-ja-usam-assembleia-para-cobrar-novo-imposto-de-todos-os-trabalhadores,70002023546
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/pda/
https://www.facebook.com/pdacni
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=27589:crise-financeira-nas-entidades-sindicais-que-fazer&catid=46:artigos&Itemid=207
https://oglobo.globo.com/opiniao/falta-transparencia-no-financiamento-do-sindicalismo-21958787
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PARA MAIS NOTÍCIAS ACESSE O LINK:

INFORME SINDICAL | Clipping de Notícias produzido pela Confederação Nacional da Indústria –

Gerência Executiva de Desenvolvimento Associativo (GDA) | Gerente Executiva: Camilla de

Oliveira Cavalcanti| Equipe: Alex de Souza Borges; Andréia de Sousa Lopes; Cássia Pedrosa

Cajueiro; Rubens Porto dos Anjos; Victor Santana Dantas Cavalcante | Mais informações pelo

telefone (61) 3317-8885 ou pelo e-mail gda@cni.org.br

Reforma trabalhista e magistratura do Trabalho

Fonte: Granadeiro Guimarães Advogados

Por que defender o fortalecimento do movimento sindical?

Fonte: DIAP

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/pda/noticias/informe-sindical
http://www.granadeiro.adv.br/clipping/doutrina/2017/10/10/reforma-trabalhista-magistratura-do-trabalho
http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=27540:por-que-defender-o-fortalecimento-do-movimento-sindical&catid=46:artigos&Itemid=207

