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Pesquisa: Reforma Trabalhista aumentará desemprego
Nova rodada da pesquisa do Vox Populi encomendada pela CUT e
divulgada na última segunda-feira (7 de agosto), aponta rejeição à
“Reforma Trabalhista do governo Temer”, materializada pela Lei
13.467, sancionada em julho.
Para 57% dos entrevistados, a mudança é boa apenas para os
patrões, enquanto 15% acreditam que não beneficia ninguém.
Apenas 12% afirmaram que a Reforma é boa para ambos e só 3%
disseram que ajuda os empregados. Outros 14% não souberam ou
não responderam. Veicula o jornal Brasil de Fato.
Leia mais
Presidente do BNDES diz que país é 'incompetente' para fazer Reformas
O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, criticou na quartafeira dessa semana (9 de agosto) aumentos de impostos como saída
para o ajuste fiscal e a "incompetência" brasileira para aprovar
Reformas e reduzir despesas públicas.
A crítica foi feita um dia depois de o presidente Michel Temer
admitir estudos para aumento nas alíquotas do Imposto de Renda e
recuar, após a repercussão negativa. No mês passado, o governo
ampliou impostos sobre os combustíveis, para tentar evitar o
descumprimento da meta fiscal.
Leia mais
Lei da Terceirização não se aplica a Contratos encerrados antes de sua vigência
A Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal
Superior do Trabalho decidiu, no último dia 3 de agosto, que, nos
Contratos de Trabalho celebrados e encerrados antes da entrada em
vigor da Lei das Terceirizações (13.429/2017), prevalece o
entendimento consolidado na Súmula 331, item I, do TST, no sentido de
que a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal,
formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços.
O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Renato de Lacerda
Paiva, lembrou que este é o primeiro precedente da SDI-1 (órgão
responsável pela uniformização da jurisprudência do TST) sobre a
aplicação intertemporal da Lei.
Leia Mais
“Sistema é desonesto”
Ao defender a Reforma Política para combater a corrupção, o
ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, disse
que há um “sentimento de devastação” provocado pela crise
política.
Durante palestra em que chamou de “intrinsecamente desonesto” o
sistema político do país, Barroso destacou ser “impossível não sentir
vergonha” do momento atual, citando áudios, vídeos e até mesmo a
movimentação de uma mala de dinheiro pelo ex-deputado Rodrigo
Rocha Loures, que cumpre prisão domiciliar.
Leia mais
O chamado “distritão”
O modelo pode ser adotado definitivamente para as eleições de deputados e vereadores. Nele são eleitos para o
Parlamento os candidatos mais votados, independentemente do apoio que seus Partidos recebam.

