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Governo negocia com Centrais sindicais amenizar Reforma Trabalhista 

O presidente Michel Temer autorizou o líder do governo no Senado, 
Romero Jucá (PMDB-RR), a negociar modificações no texto do 
Projeto de Lei que altera as leis trabalhistas.  
Para que este acordo seja fechado, Temer admitiu até editar uma 
Medida Provisória com os pontos acordados com sua base de apoio 
na Casa e as Centrais sindicais e evitaria que, com alterações no texto, 
o Projeto retorne obrigatoriamente à Câmara, onde já foi aprovado. 
 
Leia mais 

 

Presidente do Senado marca duas sessões no plenário para discutir Reforma Trabalhista 

 

Durante a reunião de líderes na terça-feira (9 de maio), Eunício 
Oliveira (PMDB-CE), anunciou a realização de duas sessões temáticas 
no plenário do Senado para discutir o Projeto de Lei da Câmara 38/17, 
que trata da Reforma Trabalhista. 
As sessões foram marcadas para hoje (11 de maio) e para a próxima 
terça-feira (16 de maio), com a participação de seis convidados em 
cada uma. A intenção de Eunício é ampliar o debate da Proposta, além 
das discussões que serão realizadas nas Comissões. 

 
Leia mais 

Vendas do Dia das Mães devem crescer e girar de R$ 9 bi a R$ 10 bi estimam entidades 
A compra de presentes para a data deve movimentar R$ 9,2 
bilhões no País, previu a Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O resultado representa um 
crescimento de 3,8% em volume de vendas na comparação com 
o ano anterior, já descontada a inflação. 
A Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro 

(Fecomercio-RJ) estima que a segunda melhor data 

comemorativa para o varejo movimente R$ 10 bilhões este ano, 

com cerca de 72,9 milhões de consumidores indo às compras. 
 

Leia Mais 
 

Boleto vencido poderá ser pago em qualquer Banco a partir de julho 

 

Um novo sistema para pagamentos de boletos começa a funcionar 
em julho. Com o novo sistema, o boleto, mesmo vencido, poderá ser 
pago em qualquer Banco.  
Além disso, o cálculo de juros e multa do boleto atrasado será feito 
automaticamente, o que reduzirá a necessidade de ir a um guichê de 
caixa e eliminará a possibilidade de erros no cálculo. 
 

Leia mais 

 

Reforma Trabalhista sem urgência 

A Reforma não tramitará com urgência no Senado. O texto terá que passar ainda por três Comissões da Casa: de 
Assuntos Econômicos (CAE); de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e de Assuntos Sociais (CAS). 
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