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MPT vai pedir veto à terceirização
O Ministério Público do Trabalho deve enviar na próxima quintafeira (30 de março) uma nota técnica à Presidência da República
pedindo o veto integral da Lei que flexibiliza a terceirização.
O procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, afirmou ao Globo
que o Projeto aprovado no dia 23 passado pelo Congresso Nacional
não vai cumprir o que propõe e vai gerar mais insegurança jurídica
no mercado de trabalho.
Leia mais

CNTC divulga Nota de Repúdio à aprovação do PL 4302/1998
A Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, entidade
representativa de cerca de 12 milhões de trabalhadores no comércio e de
serviços, considera um grave retrocesso o conteúdo do Projeto de Lei nº
4.302, de 1998, aprovado pela Câmara dos Deputados.
O PL pretende transformar o contrato de trabalho temporário em
permanente, com a eliminação do caráter “extraordinário” dessa
modalidade, ampliando o prazo de 90 dias para até 270 dias, e com
possibilidade da terceirização plena (terceirização da atividade-fim).
Leia mais

Apenas 10% dos brasileiros pretendem usar dinheiro do FGTS para consumo
A pesquisa divulgada ontem (27 de março) pelo Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FGV) aponta que
a maioria dos brasileiros (65%) pretende usar o dinheiro do saque
das contas inativas do FGTS para quitar dívidas ou poupar.
Segundo o levantamento, apenas 9,6% dos que têm valores a
receber planejam usar o dinheiro em compras ou gastos com lazer.
Saiba tudo sobre o saque de contas inativas do FGTS.
Leia Mais

Governo publica ‘lista suja’ do trabalho escravo
O Ministério do Trabalho divulgou na última quinta-feira (23 de março)
o cadastro de empregadores que submeteram trabalhadores a
condições análogas à de escravo, conhecida como “lista suja” do
trabalho escravo no país.
A publicação da lista deixou de ser feita pelo MT em dezembro de 2014,
após decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal
Federal. O pedido foi feito pela Associação Brasileira de
Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).
Leia mais
Governo anuncia corte de despesas
Próxima quinta-feira (30 de março) é a data limite para que o governo anuncie o bloqueio de despesas do
Orçamento que pode ser combinado com aumento de tributos, para fechar um buraco de R$ 58,2 bilhões.

