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PL 6.787/16: Governo aprova URGÊNCIA para Reforma Trabalhista
Derrotado na terça passada (18 de abril), o governo se recompôs e
aprovou na noite de ontem (19 de abril), por 287 votos a 144, o Regime
de Urgência para o Projeto de Lei da Reforma Trabalhista (PL
6.787/16). Na noite anterior, o plenário havia rejeitado o regime de
urgência por insuficiência de votos, pois o pedido obteve o apoio de
apenas 230 deputados, quando o necessário seria 257.
Leia mais

“Brasileiros estão mais otimistas em relação à queda da inflação”, diz CNI
O consumidor está mais otimista em relação à expectativa de
diminuição da inflação nos próximos seis meses. É o que revela o
Índice Nacional de Expectativa do Consumidor, divulgado ontem
(19 de abril) pela Confederação Nacional da Indústria.
Depois da queda de 2,3% em março, o índice aumentou 1,4% em
abril e atingiu 103,4 pontos. Quanto maior o índice, maior é o
número de pessoas que esperam a queda da inflação.
Leia mais
•

Reforma da Previdência: substitutivo apresentado na Comissão Especial
Na reunião de ontem quarta-feira (19 de abril), no âmbito da
Comissão Especial da Reforma da Previdência (PEC 2872016), ficou
acordado que o parecer apresentado pelo relator, deputado Arthur
Oliveira Maia (PPS-BA), será lido sem obstruções com pedido de vista
a ser concedido.
Na próxima semana (25, 26 e 27 de abril) será discutido o parecer.
Prevista a votação na Comissão Especial no próximo dia dois de maio.
Leia Mais

Mantida condenação à Schincariol por agressão a vendedor
A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão
que condenou a Schincariol Logística e Distribuição Ltda., em Curitiba
(PR), a indenizar em R$ 20 mil, por dano moral, um vendedor
submetido a condutas abusivas na cobrança de metas, entre elas
agressão com galhos de árvore.
De acordo com os ministros, a prática reiterada de ofensas por parte
de um gerente configurou assédio moral, passível de indenização.
Leia mais
A hora do Leão
Contribuinte tem até semana que vem para enviar à Receita Federal a Declaração Anual do Imposto de Renda.
Se você recebeu mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributários em 2016 e ainda não prestou contas com o
fisco, é melhor correr.

