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Sob pressão de Centrais, Temer avalia alternativa a imposto sindical
O presidente Michel Temer avalia alternativas de financiamento a
entidades dos trabalhadores com o fim do imposto sindical
obrigatório, que deve ser extinto pela Reforma Trabalhista.
O tema foi discutido por ele no último cinco de julho, com os
presidentes da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, e da Câmara,
Rodrigo Maia, no Palácio do Jaburu. O governo peemedebista avalia
incluir em uma Medida Provisória a regulamentação da contribuição
assistencial que representa até 70% do orçamento de alguns
Sindicatos.
Leia mais
Senado aprova urgência e Reforma Trabalhista vai à votação na próxima semana
Por 46 votos favoráveis e 19 contrários, o plenário do Senado votou
na última terça-feira (4 de julho) o regime de urgência para a
aprovação da Reforma Trabalhista na Casa.
Com isso, o Projeto deve ser apreciado pelo colegiado em até duas
sessões. Esta será a última etapa da tramitação da Reforma na Casa,
onde já foi analisada em três Comissões. Por um acordo durante a
reunião de líderes no dia da votação, o Projeto que modifica as Leis
trabalhistas será votado na próxima terça-feira (11 de julho).
Leia mais
Distribuidora da Coca-Cola pagará R$ 500 mil por jornada excessiva
A Rio de Janeiro Refrescos – subsidiária da multinacional chilena
Andina, que controla parte do mercado de engarrafamento e
distribuição da Coca-Cola no Brasil – firmou acordo judicial com
o Ministério Público do Trabalho (MPT), se comprometendo a
observar a Lei no tocante à jornada de trabalho dos seus
funcionários e a pagar indenização por danos morais coletivos de
R$ 500 mil.
Havia casos de expediente superior a 14 horas por dia. A
conciliação foi firmada pela procuradora Maria Stela Guimarães
De Martin na 5ª Turma do TRT de Campinas.
Leia Mais
Salário médio mensal do brasileiro teve queda de 3,2% de 2014 para 2015
Ano em que o país perdeu 1,7 milhão de postos de trabalho
assalariado. É o que aponta o Cadastro Central de Empresas
(Cempre), divulgado nesta quarta-feira (5 de julho) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com o levantamento, se considerado o total de salários
somado a outras remunerações, a queda no rendimento médio
mensal foi de 4,8% em 2015 em relação ao ano anterior.
Considerando todas as atividades econômicas, o salário médio
mensal em 2015 foi de R$ 2.480,36.
Leia mais
Empresas de médio porte são as que menos contratam mulheres no Brasil
Entre as empresas desse porte, os homens ainda compõem mais de 60% dos empregados, segundo o IBGE. As pequenas
empresas ficam em segundo lugar em termos de participação feminina (45%).

