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Campanha Nacional no Carnaval reforça combate ao trabalho infantil
O Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação de ExConselheiros e Conselheiros da Infância (AECCI), reforça a Campanha
#Chegadetrabalhoinfantil no período de Carnaval, com o slogan "Trabalho
Infantil Não é Folia".
O objetivo é alertar os foliões, blocos e a sociedade em geral para a situação
de crianças e adolescentes que trabalham invisíveis e desprotegidas no
cenário de fantasias, alegria e confetes, com seus direitos fundamentais
violados.
Leia mais
TST adia decisão sobre impacto da Reforma para Contratos antigos
O Tribunal Superior do Trabalho deve levar mais três meses para definir
se as regras da Reforma Trabalhista devem ou não valer apenas para os
novos Contratos.
A sessão da terça-feira desta semana (6 de fevereiro), marcada para
definir a revisão de Súmulas do TST, foi suspensa pelo ministro Ives
Gandra da Silva Martins Filho presidente do Órgão.
Leia mais
0

Governo admite dia 28 como data limite para votar Reforma da Previdência
Em entrevista à imprensa na quarta-feira desta semana (7 de fevereiro),
o relator da Reforma da Previdência na Câmara, Arthur Oliveira Maia
(PPS-BA) e o líder do governo na Casa, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB),
admitiram que a Reforma deve ser votada até o dia 28 de fevereiro.
Na opinião de Ribeiro, colocar a Reforma da Previdência em votação, sem
a certeza da de que ela será aprovada, seria um “atentado ao Estado
brasileiro”.
Leia Mais
Marinho quer arquivar proposições que versam sobre contribuição sindical
O mercado não está para brincadeira... Depois de aprovar a Reforma
Trabalhista (Lei 13.467/17) e de piorá-la ainda mais por meio da MP
808/17, agora não querem permitir nenhum debate no Congresso
sobre o financiamento sindical.
O Requerimento 7.805/17, do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN),
que foi relator da Reforma Trabalhista é explícito e interdita o debate
em torno de quaisquer “proposições que visam alterar a RT e a Lei de
Terceirização”.
Leia mais
Investidores retiraram mais do que aplicaram na poupança
Segundo o Banco Central, a saída da poupança, em janeiro, registrou R$5 bi, maior valor para o mês, em
quatro anos. Em 2017, os brasileiros tinham depositado R$ 17,12 bilhões a mais do que tinham sacado da
caderneta.

