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Reforma Política volta à pauta nesta terça-feira
Os deputados retomam hoje (29 de agosto) a votação da Reforma
Política. A PEC 77/03, em discussão e votação em primeiro turno,
cria um fundo público para custear campanhas eleitorais e altera as
regras para eleição de deputados e vereadores.
A votação começou na última quarta-feira (23 de agosto), quando
os parlamentares decidiram examinar o texto por temas. Há
profundas divergências em relação ao sistema eleitoral e o
financiamento.
Leia mais
Janot pede ao STF anulação de dispositivos da Reforma Trabalhista
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao
Supremo Tribunal Federal (STF), na sexta-feira passada (25 de agosto),
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), para anular dispositivos
da Reforma Trabalhista, sancionada pelo presidente Michel Temer, em
meados de julho.
A alegação de Janot “é que os trechos da legislação - que alteraram a
famosa CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) - impõem, por exemplo,
restrições ao acesso gratuito à Justiça do Trabalho para aqueles que não
comprovarem renda suficiente para arcar com os custos de Ações”.
Leia mais
MPT processa União para garantir combate ao trabalho escravo
O Ministério Público do Trabalho entrou com Ação Civil Pública
contra o Governo Federal para garantir a manutenção das
operações de combate ao trabalho escravo, que correm o risco
de ser paralisadas em setembro por falta de recursos.
O corte de verbas determinado pelo governo no orçamento do
MTE impede que novas inspeções sejam realizadas pelo Grupo
Especial de Fiscalização Móvel (GEFM). Em caso de
descumprimento, está prevista multa diária de R$ 100 mil. A
Ação tramita na 21ª Vara do Trabalho de Brasília.
Leia Mais
Academia de ginástica condenada por conduta antissindical
A 71ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julgou procedente em parte
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, que
denunciou condutas antissindicais do grupo Smart Fit (Escola de
Ginástica e Dança e Academia de Ginástica), como dispensar todos os
seis empregados que exerciam atividade como dirigente sindical.
A juíza substituta Glaucia Alves Gomes concluiu que houve extrapolação
do poder diretivo do grupo, causando dano à coletividade, e determinou
a reintegração imediata dos trabalhadores, além de indenização de R$
500 mil por dano moral coletivo.
Leia mais
Problema gigante que preocupa ambientalistas
O número de baleias que passam pela costa do País pulou de 2 mil para 17 mil animais dos anos 80 para cá
destacou o biólogo Leonardo Flach, do Instituto Boto Cinza e da Associação Noel Rosa de conservação de
golfinhos e cetáceos da Uerj.

