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Reforma Trabalhista-Sindical vai ser votada em plenário
Os senadores analisam hoje (4 de julho) Requerimento de urgência
para a votação da Reforma Trabalhista no plenário do Senado. Se o
pedido for aprovado, o PLC 38/17 entra na pauta após duas sessões
ordinárias. O presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE),
pretende concluir a votação antes do recesso parlamentar, que
começa no dia 18 de julho.
A oposição, a seu turno, não vai permitir que as sessões ordinárias
sejam realizadas no mesmo dia.
Leia mais
Fleury pede que senadores revisem PL da Reforma Trabalhista
Em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do
Senado Federal no dia 27 de junho passado, o procurador-geral do
Trabalho, Ronald Fleury, pediu aos senadores “que exerçam o poder
da Casa revisora e apresentem as modificações que julguem
necessárias ao PLC 38/17 (Proposta de Reforma Trabalhista), em
vez de apenas homologar o Projeto já aprovado na Câmara dos
Deputados”.
Também apresentou a Nota Técnica nº 8 do Ministério Público do
Trabalho (MPT), em que são detalhados 12 pontos considerados
inconstitucionais na Reforma.
Leia mais

Pagamento do abono salarial PIS-Pasep 2017-2018
O abono salarial PIS-Pasep 2017 e 2018 começará a ser pago no
fim do mês de julho. De acordo com o calendário, divulgado no
último dia 3de julho no “Diário Oficial da União”, quem nasceu
nos meses de julho a dezembro receberá o benefício ainda no
ano de 2017.
Já os nascidos entre janeiro e junho receberão no primeiro
trimestre de 2018. Em qualquer situação, o recurso ficará à
disposição do trabalhador até 29 de junho de 2018, prazo final
para o recebimento. Veja calendário do PIS.
Leia Mais
Dívidas põem 61 milhões com nome sujo na praça, recorde desde 2012
O país tem 61 milhões de pessoas com nome sujo na praça, segundo
o birô de dados de crédito Serasa Experian. Trata-se de um novo
recorde na série histórica da empresa, iniciada em 2012. Entre abril
e maio, mais 900 mil pessoas atrasaram o pagamento de contas e
foram incluídas na lista de devedores.
O crescimento dos calotes acompanhou o desemprego e a queda da
renda das famílias. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), o país tinha 13,8 milhões de
desempregados no trimestre encerrado em maio.
Leia mais
Presidente do STF se manifesta
“O clamor por justiça que se ouve em todos os cantos do País não será ignorado em qualquer decisão desta
Casa” afirmou Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal.

