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Paim apresenta Projeto que revoga lei da Reforma Trabalhista 

O senador Paulo Paim (PT-RS) protocolou, na última terça-feira (1º 

de agosto), Projeto de Lei que revoga a Lei 13.467/17 da Reforma 

Trabalhista. O PL ainda precisa ser lido em plenário para receber 

numeração e começar a tramitar nas Comissões do Senado. 

O Projeto tem apenas dois artigos, um deles afirmando que fica 

revogada a Lei 13.467 de 13.07.2017 e o outro dizendo que a Lei 

entra em vigor na data de sua publicação. 

Leia mais 
 

PGT discute impactos da Reforma Trabalhista 

 

Procuradores e magistrados do Trabalho realizaram na sexta-feira 
passada (4 de agosto) o primeiro debate após a promulgação da 
Reforma Trabalhista, Lei  nº 13.467, de 13/07/2017.  Eles foram 
unânimes, em apontar os prejuízos para os trabalhadores e a 
insegurança social que será criada com essa nova legislação. 
O procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, lembrou que dos 
sete artigos que seriam modificados, inicialmente, na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) se transformaram em 117. “Com essa 
mudança, não ofereceram espaço para discussões e aprovaram 
rápido o projeto”. 

Leia mais 
 

Maia adverte governo sobre falta de votos para Reforma da Previdência 
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em 

entrevista à rádio CBN, na segunda-feira (7 de agosto) disse 

que deve submeter a proposta de Reforma da Previdência a 

votação apenas em setembro. Até lá, segundo ele, o 

presidente Michel Temer (PMDB), terá de trabalhar duro para 

garantir o apoio da base aliada e os 308 votos necessários para 

aprovar o texto. 

Maia afirmou que os 263 votos obtidos pelo presidente na 

semana passada para escapar da continuidade das 

investigações da Lava Jato por corrupção estão longe de dar 

tranquilidade a Temer. 

Leia Mais 

 

“Oito em cada dez trabalhadores sacaram dinheiro do FGTS inativo”, diz Caixa 

 

A Caixa Econômica Federal informou, durante divulgação do balanço 

final das contas inativas do FGTS, que as retiradas somaram R$ 44 

bilhões entre 10 de março e o prazo final, 31 de julho. 

O número superou a expectativa inicial do Banco. Em fevereiro, a 

projeção era que a medida permitiria injetar R$ 40 bilhões na 

economia. Ou seja, 88% do montante passível de saque foi retirado 

pelos trabalhadores. 

 Leia mais 

 

Inflação para famílias de menor renda acumula alta de 1,84% 

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC-C1), que se refere às famílias que recebem de 1 a 
2,5 salários fechou julho com alta de 0,31%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas. 
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