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Senadores desistem de votar Projeto que regulamenta Terceirização 
 

Em reunião realizada no dia sete de dezembro passado, na presidência 
do Senado Federal, com os senadores Renan Calheiros, Jorge Viana e 
Paulo Paim, junto ao movimento sindical e entidades ligadas ao Direito 
do Trabalho, foi acordado que o Projeto de Lei da Câmara 30/2015, que 
pretende regulamentar a terceirização não constará da ordem do dia do 
plenário do Senado. 
 
Leia Mais 

 

Adiada a votação de projeto que torna facultativa a contribuição sindical 
 

Em reunião realizada na Comissão de Assuntos Sociais do 
Senado na 4ª feira passada (7 de dezembro) foi adiada a 
apreciação do Projeto de Lei do Senado  385/2016, que altera 
a CLT para estabelecer que a contribuição sindical seja devida 
somente pelos filiados aos Sindicatos. A proposta deverá 
retornar à pauta amanhã (14 de dezembro).  

 
Leia Mais 

Pauta do Congresso desta semana merece atenção 
 

A pauta da semana merece atenção redobrada do movimento sindical. Nos 
plenários da Câmara e do Senado e nos colegiados das duas Casas há 
matérias de interesse dos trabalhadores. Na Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) no Senado há proposições como a de trabalho intermitente (PLS 
218/16) e a que altera a forma de contribuição sindical (PLS 385/16). 

Leia Mais 

 

Bagagem poderá ser cobrada em vôo 

 

Os passageiros precisam ficar atentos para as mudanças nas 
regras de aviação civil, que devem entrar em vigor no início da 
baixa temporada, em março de 2017. 
As companhias não serão mais obrigadas a despachar, 
gratuitamente as malas. 

 Leia Mais 
 

 

Comércio em baixa 

O IBGE divulga, hoje, a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) referente a outubro. A expectativa dos analistas 
é de uma retração no varejo de 0,8%. 
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