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CNTC vai realizar Seminário Nacional sobre a Reforma Trabalhista
Para debater o Projeto de Lei 6.787/2016, “que altera as regras
da CLT e outros dispositivos” com suas Federações e Sindicatos,
a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio vai
realizar nos dias 29 e 30 de março o “Seminário Nacional sobre
a Reforma Trabalhista: Nenhum Direito a Menos”.
O evento reunirá especialistas de todo o Brasil para discutir
diversos temas entre eles os “Impactos da Reforma Trabalhista
no Movimento Sindical”. Confirmada presença da
FENAVENPRO.
Leia mais

FGTS: trabalhador pode ir à Justiça pedir dinheiro atrasado em conta inativa
Desde sexta-feira-passada (10 de março) que os trabalhadores, já podem
fazer o saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço. Entretanto, milhões deles não podem sacar os valores, porque os
patrões não fizeram o recolhimento para o Fundo.
Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), existem sete
milhões de trabalhadores cujos empregadores não depositaram o
dinheiro, que correspondem a um débito total de R$ 24,5 bilhões inscritos
na dívida ativa da União.
Leia mais
“Maia é irresponsável e mostra desconhecimento ao atacar Justiça do Trabalho”, dizem juízes
O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra
Filho, e Associações da categoria repudiaram as declarações do
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de que era
melhor que a Justiça do Trabalho “não deveria nem existir”.
Em nota conjunta, a Associação Nacional dos Magistrados do
Trabalho (Anamatra) e o Colégio de Presidentes e Corregedores
de Tribunais Regionais do Trabalho (Coleprecor) classificaram
como “irresponsáveis” e “ofensivas” as críticas de Maia à Justiça
trabalhista.
Leia Mais

Justiça de SP concede liminar que suspende cobrança extra por despacho de bagagem
O pedido de anulação havia sido feito pelo Ministério Público de São
Paulo na quinta-feira (9). Segundo o MPF, a nova regra contraria o
Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, além de ferir a
Constituição por promover a perda de direitos já adquiridos pelos
consumidores.
As mudanças nas regras do transporte aéreo estão em estudo na Anac
há cinco anos. A agência disse que fez estudos de mercado, debates
públicos e recebeu mais de 1.500 contribuições sobre o assunto.
Leia mais

Brasil ocupa 154ª posição de mulheres no Parlamento
Atualmente, a Câmara composta por 513 integrantes, apenas 55 são mulheres. No Senado, há 13 senadoras
entre os seus 81 membros. Ranking entre 190 países.

