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Auditores do Trabalho paralisam atividades amanhã (25 de outubro)
A categoria, sob a direção do Sinait (Sindicato Nacional dos
Auditores Fiscais do Trabalho), vai paralisar toda a atividade de
fiscalização, em nível nacional, por 24 horas, em protesto contra
a edição da Portaria 1.129/17, do Ministério do Trabalho, que
modifica as regras para fiscalização do trabalho escravo no país.
A norma, amplamente questionada pelo mundo jurídico e toda a
sociedade civil, foi editada na última segunda-feira (16 de
outubro), para atender demanda da Bancada Ruralista no
Congresso Nacional.
Leia mais
Governo deve rever definição de trabalho escravo
O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, reforçou na
segunda-feira desta semana (23 de outubro) a disposição do governo
em promover alterações na Portaria que redefine o trabalho escravo
e sua forma de autuação, de modo a aproximá-la do disposto no
Código Penal brasileiro.
Segundo críticos, ao atender a Bancada Ruralista no Congresso, a
nova formulação contraria regras da OIT (Organização Internacional
do Trabalho) e o próprio Código Penal.
Leia mais
Relatório de CPI do Senado diz que Previdência Social não tem déficit
O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da
Previdência, senador Hélio José (PROS-DF), apresentou na
segunda-feira desta semana (23 de outubro) o Relatório final dos
trabalhos ao colegiado, com a conclusão de que a Previdência
Social não é deficitária, mas, sim, alvo de má gestão.
Segundo o senador, “está havendo manipulação de dados por
parte do governo para que seja aprovada a Reforma da
Previdência”. Ele acrescentou que “quando o assunto é
Previdência, há uma série de cálculos forçados e irreais”.
Leia Mais
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Analistas-tributários da Receita Federal cruzam os braços a partir de amanhã (25 de outubro)
O SINDIRECEITA, entidade sindical que representa os analistastributários da Receita Federal do Brasil, anuncia que a carreira vai fazer
uma greve por 24 horas, a partir desta quarta-feira (25 de outubro).
O Sindicato informa que aproximadamente sete mil analistas-tributários
de todo o país, paralisarão as atividades “contra as medidas que
desrespeitam os servidores do cargo e, principalmente, contra a falta de
definição em relação ao acordo salarial assinado em 23 de março de 2016
que, até o momento, não foi cumprido pelo governo”.
Leia mais
Poupança rende menos, mas volta a atrair milionários
As sucessivas quedas na taxa de juros e o cenário de inflação controlada tiveram como efeito colateral, aumento
do número de milionários que decidiram deixar seus recursos na caderneta de poupança. Em quatro anos, o
crescimento foi de 25,9%, para 12,8 mil clientes. Os dados são do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) e se
referem a junho deste ano.

