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Carnaval não é feriado nacional
Com o Carnaval se aproximando, surgem dúvidas sobre os direitos de quem
trabalha nos dias de folia. Apesar de a maioria das empresas liberarem seus
funcionários, o período não é considerado feriado nacional.
Pode, no entanto, ser estadual ou municipal, dependendo da localidade.
Leia mais
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Trabalhos do Congresso serão reiniciados na próxima segunda-feira
Pela Constituição, o início ou reinicio dos trabalhos do Legislativo federal
é o dia dois de fevereiro de cada ano. Mas, por economia, este ano os
trabalhos só serão retomados, no próximo dia cinco de fevereiro, já que
dia dois cai numa sexta-feira.
Evitando que os congressistas se desloquem num final de semana para
Brasília, só para abrirem os trabalhos, e, em seguida, vão embora, o
presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), acredita
que a decisão contribuiu para a economia da Casa.
Leia mais
Michel Temer diz que até março Reforma da Previdência estará "liquidada"
A declaração do presidente da República foi concedida em entrevista na
quarta-feira desta semana (31 de janeiro) à Rádio Metrópole, da Bahia.
Temer tem participado de vários programas de TV e Rádio para divulgar a
proposta do governo de mudar as regras de acesso à aposentadoria. O
presidente acredita que tem melhorado a percepção popular sobre a
Reforma, e isso pode levar os parlamentares a aprovar a proposta que
tramita na Câmara.
Leia Mais
INSS concederá aposentadoria automática
O Instituto Nacional de Seguridade Social estima que, a partir deste mês
(fevereiro), cerca de 200 mil segurados em todo o país poderão se
aposentar automaticamente, ou seja, sem enfrentar a burocracia de ir a
uma Agência da Previdência Social.
Para isso, o Órgão publicará uma Portaria, autorizando o novo
procedimento online.
Leia mais
Implantação da Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica
O governo federal prorrogou o prazo para implantação da CNH para 19 de julho. A obrigatoriedade da
emissão do documento virtual pelos Detrans de todos os Estados estava prevista para hoje, dia 1º de
fevereiro.

