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Temer tenta acelerar Reforma Trabalhista
Em uma contraofensiva a Renan Calheiros (PMDB-AL), o presidente
Michel Temer articula a aprovação de regime de urgência para que o
plenário do Senado vote a Reforma Trabalhista no início de junho.
O objetivo é enfraquecer a manobra do líder da bancada do PMDB
que estabeleceu a necessidade de a proposta passar pela Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ), modificando o cronograma inicial da
votação. O tema será discutido pelo presidente com a bancada do
PMDB hoje (9 de maio).
Leia mais
Senadores discordam quanto ao fim do Imposto Sindical
Há discordância entre os senadores quando ao fim do Imposto
Sindical, incluído no Projeto da Reforma Trabalhista (PLC 38/17), que
começa a tramitar no Senado depois de aprovado pela Câmara dos
Deputados.
O Imposto Sindical, previsto na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), é pago anualmente por profissionais integrantes de uma
categoria ou profissão liberal, representados por um Sindicato.

Leia mais

STF começa a julgar se decisão em Ação Coletiva pode valer para não associados
O Plenário do Supremo Tribunal Federal começou, na quintafeira passada (4 de maio), o julgamento do recurso que discute
se não associados de entidade podem “pegar carona” e
aproveitar o resultado de decisão judicial vitoriosa alcançada
em Ação Coletiva proposta em favor dos filiados.
O caso, relatado pelo ministro Marco Aurélio, tem repercussão
geral reconhecida. O vice-decano do STF votou pelo
desprovimento do recurso.
Leia Mais
Movimento sindical promete “ocupar Brasília” nesta semana
Como desdobramento da grande greve geral do dia 28 de abril, o
movimento sindical vai “ocupar Brasília” nesta semana. Pelo
calendário divulgado na “Nota das Centrais sindicais”, de 8 a 12 de
maio, as entidades terão uma “comitiva permanente de dirigentes
sindicais no Congresso Nacional para pressionar os deputados e
senadores” contra as Reformas do governo Temer.
Leia mais

Lula depõe amanhã
O ex-presidente Lula vai prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro, amanhã (10 de abril), em Curitiba, Paraná. O
processo se refere à denúncia de que ele recebeu vantagens da empreiteira OAS, entre elas, o triplex no Guarujá.

