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Compensação de trabalho no feriado vira disputa na Justiça
A compensação para o trabalho em feriados virou motivo de
disputa entre empregadores e empregados. Segundo a
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio,
Sindicatos foram à Justiça em Campos dos Goytacazes, Norte
Fluminense, e em Divinópolis, Minas Gerais, denunciar que patrões
deixaram de cumprir as regras para trabalhos em feriados.
Em três Ações, juízes decidiram em favor dos trabalhadores.
Leia mais
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Reforma de Temer obriga brasileiro a trabalhar dez anos a mais para se aposentar
Sem discussão prévia com a sociedade, o governo Michel Temer quer
impor ao Congresso uma reforma na legislação previdenciária que
protege alguns segmentos da população, impõe sacrifícios maiores a
outros e, na média, obrigará os brasileiros a trabalhar aproximadamente
dez anos a mais para ter direito à aposentadoria.
Uma das instituições mais empenhadas em levar a debate público o tema
– tratado na PEC 287/2016 é a Associação dos Docentes da Universidade
de Brasília (ADUnB).
Leia mais
AGU defende Portaria do trabalho escravo
A Advocacia-Geral da União enviou na terça-feira passada (5 de
dezembro) ao Supremo Tribunal Federal documento defendendo a
Portaria do governo que alterou as regras de fiscalização do trabalho
escravo.
Em outubro, a ministra Rosa Weber suspendeu os efeitos da medida e
abriu espaço para a AGU, o Ministério do Trabalho e a Procuradoria
Geral da República se manifestarem sobre o caso, que ainda precisa
ser analisado pelo plenário da Corte.
Leia Mais
Emissão de passaporte exigirá menos documentos
A partir do fim de dezembro, a emissão de passaporte vai exigir a
apresentação de um número menor de documentos. Comprovantes de
quitação eleitoral, serviço militar e pagamento da taxa deixarão de ser
exigidos gradualmente.
A medida faz parte do programa do governo Brasil Eficiente, que prevê
simplificação administrativa, modernização da gestão e melhoria da
prestação de serviços públicos
Leia mais
“Se não tiver voto, melhor não votar”
Disse o presidente da Câmara na quarta-feira desta semana (6 de dezembro) sobre a Reforma da Previdência.
Rodrigo Maia (DEM-RJ) rejeita a ideia do Palácio do Planalto de colocar a Reforma em votação sem garantia
de vitória

