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Compensação de trabalho no feriado vira disputa na Justiça
No fechamento do ano político, na última semana de votações de
2017, a Câmara dos Deputados concentra os trabalhos, até amanhã
(20 de dezembro). Estão na pauta de votações, para hoje (19 de
dezembro), propostas sobre regulamentação do lobby; aumento do
capital estrangeiro na aviação; e fim da desoneração da folha para
a maioria dos setores atualmente beneficiados.
No Senado, não haverá votações no plenário e as Comissões
permanentes não marcaram reunião.
Leia mais
“A Lei da Reforma Trabalhista, entre outras mazelas, restringe o acesso à Justiça do Trabalho”
Afirmou o assessor jurídico da FENAVENPRO, Hildebrando de Carvalho,
em sua palestra, durante a 125ª Reunião de Conselho de Representantes
da entidade, no dia13 de dezembro passado, no Mirador Rio Hotel,
Copacabana, zona sul do Rio.
O advogado disse ainda que a Lei 13.467/2017 dentre outras
perversidades retira poderes e atribuições dos Sindicatos e torna
facultativa a contribuição sindical.
Leia mais
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Entidade patronal também questiona Reforma Trabalhista no Supremo
A Confederação Nacional do Turismo é a primeira entidade patronal a mover
Ação no Supremo Tribunal Federal contra a Reforma Trabalhista.
Em petição ajuizada no último15 de dezembro - a 11ª contra a Lei 13.467/2017
- a CNTur critica o fim da contribuição sindical obrigatória e pede urgente
decisão liminar para derrubar esse ponto da norma.
Leia Mais

Governo não tem legitimidade para promover mudanças na Previdência
Ressalta a Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB)
que decidiu intensificar a pressão sobre os parlamentares federais para
impedir a aprovação da Reforma Previdenciária (PEC 287/2016), em
tramitação na Câmara dos Deputados.
Além de visitar os parlamentares e entregar um documento reunindo
vários argumentos técnicos contra as mudanças, a entidade lançou uma
campanha para estimular os 2,5 mil professores da Universidade de
Brasília (UnB) a mandar mensagens aos congressistas pedindo a rejeição
das propostas apresentadas pelo presidente Michel Temer.
Leia mais
13 MILHÕES ainda vivem na pobreza extrema no Brasil
O Brasil tinha em 2016 cerca de 13,4 milhões de pessoas vivendo em condição de pobreza extrema, divulgou
o IBGE. De acordo com a pesquisa Síntese dos Indicadores Sociais, com dados do ano passado, 6,5% da
população vivia com até US$ 1,90 por dia no país.

