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Anamatra denuncia em Genebra violações contidas na Reforma Trabalhista
Valorizando os laços de cooperação com a Organização
Internacional do Trabalho, a Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho (Anamatra) protocolou, na terça-feira
passada (6 de junho), durante a 106ª Conferência Internacional do
Trabalho em Genebra, dois ofícios no gabinete do diretor-geral da
OIT, Guy Ryder, sobre as violações nas propostas legislativas da
Reforma Trabalhista (PLC 38/2017) e Rural (PL 6442/16).
A Anamatra é representada na Conferência dor duas juízas: Noemia
Porto e Luciana Conforti, respectivamente vice-presidente e
diretora de Cidadania e Direitos Humanos da Associação.
Leia mais
CAS discute Reforma Trabalhista-Sindical hoje e vota na terça que vem
A Comissão de Assuntos Sociais do Senado começa a discussão da
Reforma Trabalhista-Sindical (PLC 38/17) nesta terça-feira (13 de
junho). Vai ser pauta única, como foi na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) na semana passada.
E não será apenas isto que vai assemelhar-se com o que ocorreu na
CAE. A votação vai ser na próxima terça-feira (20 de junho).
Leia mais

Agências da Caixa abrem mais cedo até amanhã (14 de junho)
As Agências da Caixa Econômica Federal abriram suas
portas duas horas mais cedo, desde ontem (12 de
junho).
O horário se estende, até amanhã (14 de junho), para o
pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores nascidos
nos meses de setembro, outubro e novembro.
Leia Mais

“Reforma da Previdência está mantida para primeiro semestre”, garante Maia
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ)
defendeu a necessidade de aprovação da Proposta de Reforma da
Previdência (PEC 287/16), a fim de ajudar a recuperação da economia
do País.
“A gente precisa falar a verdade, olhando olho no olho, que para voltar
a ter emprego, recuperar a renda e ter uma taxa de juros abaixo de
dois dígitos é preciso, de forma radical, da Reforma da Previdência”,
disse.
Leia mais
Inflação oficial tem o menor resultado em 10 anos
O Índice de Preços ao Consumidor – Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,31% no mês de
maio, segundo dados divulgados pelo IBGE. Esta é a taxa mais baixa para o mês de maio desde 2007.

