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Senadores votam hoje Reforma Trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais da Casa
Amanhã (21 de junho) está previsto o início do debate sobre a matéria na
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Este último colegiado vota o PLC
38/17 na próxima quarta-feira (28 de junho).
Pelo calendário pactuado com a oposição, a Proposição poderá ser votada
em plenário entre os dias 4 e 5 de julho.
Leia mais

“A Reforma Trabalhista não liberta, ela escraviza”, diz ministro do TST
Desde 2006, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, é uma das vozes do
Judiciário contra a Reforma Trabalhista e a Terceirização. “A Reforma
Trabalhista tem sido anunciada como se fosse algo moderno e
benéfico. Ela na verdade desconstrói o Direito do Trabalho até então
sedimentado em todo território nacional, ela abala todas as estruturas
que justificam o Direito do Trabalho”.
Leia mais

“Tempo milita contra Reforma da Previdência”, diz relator
Quanto mais perto das eleições de 2018, mais difícil será a
aprovação da Reforma da Previdência, disse o relator do
Projeto na Câmara, deputado Arthur Maia (PPS-BA) na
segunda-feira (19 de junho).
Segundo Maia, muitos congressistas temem prejudicar sua
votação no próximo ano caso votem a favor da Reforma.
"O tempo milita contra nós porque há esse sentimento de
autopreservação individual e ainda eleição ano que vem.
Claro que isso milita contra Reforma", afirmou em palestra
na Associação Comercial de São Paulo.
Leia Mais
Pesquisas mostram que população é contra “Reformas” de Temer
Ao contrário do que a publicidade ofical do governo federal mostra,
são pouquíssimos os brasileiros a favor das Reformas Trabalhista e
Previdenciária. Desde que esses temas entraram em discussão,
inúmeras pesquisas realizadas pelos mais variados institutos apontam
que a maioria dos entrevistados é contra as medidas.
Até mesmo enquete no site do PMDB, partido do atual presidente
Michel Temer, apontou nessa direção. Contudo, apesar dos
recorrentes posicionamentos e mobilizações, o Planalto segue com
articulações intensas para impor as perdas a toda sociedade.
Leia mais
Ministério da Saúde reduz sal dos brasileiros
Documento firmado entre o MS e representantes das empresas produtoras de comida processada impede a
chegada às bocas dos brasileiros de 17 mil toneladas de sódio, danoso ao sistema cardiovascular e principal
causador da hipertensão.

