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Trabalho em feriado compensado com folga em outro dia não é remunerado em dobro
A Lei garante o direito do empregado ao descanso em dias de feriado ou
a remuneração em dobro pelos feriados trabalhados e não
compensados (Artigo 9º da Lei 605/49).
Assim, se o trabalho no feriado for compensado com folga em outro dia
da semana, o empregador não estará obrigado ao pagamento da dobra.
Leia mais

No Brasil, 45% da população ainda não têm acesso a serviço adequado de esgoto
O dado consta no Atlas Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas
divulgado pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pelo Ministério das
Cidades.
O estudo traz informações sobre os serviços de esgotamento sanitário no
país, com foco na proteção dos recursos hídricos, no uso sustentável para
diluição de efluentes e na melhor estratégia para universalização desses
serviços.
Leia mais
Aprovado PL que garante honorários assistenciais em Ação Coletiva Trabalhista
O Projeto de Lei que explicita a obrigação de pagar honorários
assistenciais em Ações Coletivas Trabalhistas foi aprovado pela
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Agora, o
PL 6.570/2016 segue para análise do Senado.
A Proposta revoga o Artigo 16 da Lei 5.584/1970, que define o repasse
dos honorários pagos pela parte vencida ao advogado do Sindicato à
entidade sindical.
Leia Mais

Mercado de cartões deve crescer com aumento do consumo, diz Associação
No ritmo dois dígitos, em 2018, apoiado na retomada do consumo e do
maior uso de meios eletrônicos de pagamento, previu na segunda-feira (25
de setembro) a entidade que representa o setor, a Abecs.
A indústria deve encerrar 2017 com crescimento próximo de 7,5%, no
terceiro ano seguido de expansão inferior a 10%, no encalço da recessão no
país. Segundo o presidente da Abecs, Fernando Chacon, a aceleração do
segmento deve vir apoiada na aparente retomada da economia puxada pelo
consumo.
Leia mais
Horário de verão será mantido em 2017, anuncia governo
Com a decisão, relógios devem ser adiantados em uma hora a partir do dia 15 de outubro nas Regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste.

