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Reforma da Previdência é aprovada em Comissão especial e segue para o plenário da Câmara
Após uma tarde intensa de discussão e negociações, com inclusões e
retiradas de demandas do Relatório final, a Comissão Especial da
Câmara aprovou ontem (3 de maio) à noite, por 23 a 14 votos, a
proposta da Reforma da Previdência patrocinada pelo governo
Michel Temer. No texto aprovado, a idade mínima para concessão
da aposentadoria ficou fixada em 65 anos para homens e 62 para
mulheres.
Leia mais
Dieese elabora nota técnica sobre importância da organização sindical dos trabalhadores.
No Brasil, os Sindicatos são atores sociais que reivindicam e organizam
a classe trabalhadora no contexto de uma democracia representativa
e também participativa, como previsto na Constituição Federal de
1988.
Os Sindicatos são organizações de representação dos interesses dos
sempre desigual e reconhecidamente conflituosa, entre capital e
trabalho. Nascem na primeira metade do século 19 como reação às
precárias condições de trabalho e remuneração a que estão
submetidos os trabalhadores no capitalismo.
Leia mais

Atraso na declaração do IR torna CPF do contribuinte irregular
O contribuinte que perdeu o prazo de entrega da declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física 2017, que expirou na última
sexta-feira, 28 de abril, pode ter complicações que vão além do
impacto direto em seu bolso.
Restrições bancárias, impossibilidade de tirar passaporte e
prestar concursos públicos estão entre as consequências de não
acertar as contas com o Fisco no prazo.
Leia Mais

Projeto da Reforma Trabalhista está numerado no Senado
A chamada Reforma Trabalhista (PL 6.787/16) do governo aprovada
na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (27 de abril) já está
no Senado Federal. Na Casa revisora vai tramitar como Projeto de Lei
da Câmara (PLC) 38/17.
Inicialmente, o Projeto vai ser analisado pelas Comissões de Assuntos
Econômicos; e de Assuntos Sociais. Especula-se que a matéria poderá
ser relatada pelo senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN). O líder do
PMDB na Casa, senador Renan Calheiros (AL), já sinalizou e avalia que
dificilmente o texto aprovado na Câmara não será modificado.
Leia mais
Consumidor muda hábito do mercado
Pressionado pela crise, o consumidor brasileiro mudou o comportamento em 2016. Segundo a Associação
Brasileira de Supermercados (Abras), 42% passaram a comprar marcas mais baratas.

