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Presidente da Câmara anuncia a votação da Reforma da Previdência para junho 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou que 
pretende colocar para votar, em primeiro turno, a Reforma da 
Previdência (PEC 287/16) entre os dias 5 e 12 de junho. É preciso, 
então, que todos os deputados recebam a visita do movimento 
sindical em suas bases eleitorais, a fim de pedir que o parlamentar 
não vote contra os trabalhadores, em particular, e o povo em geral. 
A proposta do governo foi alterada e aprovada pela Comissão 
especial. Entretanto, ainda continua restritiva e prejudicial aos 
trabalhadores atuais e futuros. 
 

Leia mais 
 

AGU cobra R$ 1,6 milhão de Sindicatos por danos no Ministério da Agricultura 

 

Segundo Advocacia-Geral da União, montante corresponde a 
prejuízos na infraestrutura e na paralisação das atividades da pasta 
durante a manifestação. Força Sindical diz que “ação foi causada por 
'black blocks' infiltrados”. 
A AGU entrou com ação na Justiça para cobrar das Centrais Sindicais 
e dos movimentos sociais o ressarcimento pelos danos causados no 
Ministério da Agricultura. O órgão responsável pelas providências 
jurídicas do governo diz que os prejuízos foram provocados no último 
protesto contra o governo do presidente Michel Temer, realizado em 
24 de maio. 

Leia mais 

Centrais Sindicais indicam nova greve geral para fim de junho 
Lideranças das centrais sindicais se reuniram, na segunda-

feira passada (29 de maio), em São Paulo, onde avaliaram 

como positivas as manifestações ocorridas em Brasília, no 

dia 24 de maio. Os sindicalistas falam em "grande união da 

classe trabalhadora e adesão maciça da população" contra as 

Reformas Trabalhista-Sindical (PLC 38/17 – PL 6.787/16) e 

Previdenciária (PEC 287/16) propostas pelo governo. 

Os representantes das Centrais também aproveitaram para 

organizar nova greve geral, que deve ocorrer na última 

semana de junho, mas ainda sem data definida. 
 

Leia Mais 

 

Veja quantas mudanças já foram feitas na CLT em 74 anos 

 

Um dos principais argumentos a favor da Reforma Trabalhista, agora 

em discussão no Senado (PLC 38/17), proposta pelo governo é a 

necessidade de atualizar as leis definidas na Consolidação das Leis do 

Trabalho. Assinada pelo presidente Getúlio Vargas, em 1943, a Bíblia 

da legislação trabalhista brasileira é considerada pelos críticos como 

arcaica e ultrapassada. 

 

 Leia mais 

 

Desemprego ficou em 13,6% no 1º trimestre de 2017 

Segundo dados divulgados pela pesquisa Pnad Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísica, no 
último 31 de maio. De acordo com o levantamento, o contingente de desempregados ficou em 14 milhões. 
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