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Relatório da Reforma Trabalhista será apresentado até dia 12
Esta é a última semana de debates da Comissão que trata da
chamada Reforma Trabalhista (PL 6.787/16). Na próxima semana,
o foco estará na apresentação do Relatório do deputado Rogério
Marinho (PSDB-RN), que deve ser entregue, entre terça e quartafeira da semana que vem, até 12 de abril.
Marinho já adiantou que deverá tratar de outros temas em seu
Relatório, como o fim da obrigatoriedade da contribuição
sindical. Na próxima semana, segunda-feira (10 de abril) ainda
estão programados dois Seminários nas Assembleias Legislativas
de São Paulo e Santa Catarina.
Leia mais
Temer defende ajustes para aprovar Reforma da Previdência rapidamente
O presidente Michel Temer afirmou na terça-feira passada (4 de abril)
que as mudanças em discussão na proposta de Reforma da Previdência
enviada pelo governo ao Congresso são necessárias para garantir a
rápida aprovação do Projeto.
“O importante, simbolicamente, é aprovar uma Reforma”, afirmou o
presidente, em evento organizado pelo Bradesco para investidores.
Leia mais

Lei sancionada por Temer abre caminho para “quarteirização”
Pela nova legislação, terceirizadas estão autorizadas a subcontratar
outras empresas para execução dos serviços. A partir de agora,
corporações também já podem contratar trabalhadores terceirizados
para atividade-fim.
Sancionada na última sexta-feira (31 de março), a Lei que regulamenta
a terceirização permite que empresas terceirizem a chamada atividadefim, áreas principais das empresas, garantindo a prática também na
administração pública.
Leia Mais

Nova modalidade de crédito: FGTS garante o consignado
A Caixa Econômica Federal publicou as regras para empréstimos
consignados com o uso do FGTS como garantia. Dessa forma, os
Bancos ficam liberados para começar a firmar convênios com
empresas para que os trabalhadores tenham acesso a essa linha de
crédito.
A taxa máxima de juros fixada é de 3,5% ao mês, e o trabalhador terá
até 48 meses para quitar o montante.
Leia mais
Vacina de febre amarela já supera o total de 2016
Segundo o Instituto Bio-Manguinhos, da Fiocruz, principal fornecedor do Governo. Em 2016, foram 16,4 milhões
de vacinas aplicadas – até agora, foram 20,6 milhões, só em doses extras.

