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Juíza do TRT-RJ considera “inconstitucional e ilegal” alteração da contribuição sindical
O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro proferiu na sextafeira passada (23 de fevereiro), decisão inédita em favor do Sindicato
dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Município do Rio de
Janeiro.
Na decisão a juíza Aurea Regina de Souza Sampaio, da 34ª Vara do
Trabalho, concede ao Sindicato o desconto de um dia de trabalho de
cada substituído de uma clínica de serviços médicos. O valor da
contribuição sindical será recolhido a CEF independentemente de
autorização prévia e expressa dos profissionais.
Leia mais
Rescisão de contrato de trabalho sem Sindicato fragiliza empregado, aponta debate
A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), em vigor desde
novembro do ano passado, acabou com a necessidade de o
Sindicato da categoria ou o Ministério do Trabalho revisar a
rescisão dos contratos dos trabalhadores.
Com isso, empregados e empregadores têm recorrido a cartórios
para finalizar as relações trabalhistas. Audiência pública
promovida na quinta-feira passada (22 de fevereiro) pela
Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho do Senado
apontou que a medida deixa os profissionais desprotegidos.
Leia mais
Receita Federal libera Programa para declaração do IR de 2018
O Programa Gerador da Declaração (PGD) para o contribuinte
preencher o Imposto de Renda 2018 (ano-base 2017) já está
disponível na internet na página da Receita Federal.
O Órgão estima que 28,8 milhões de declarações serão entregues —
em 2017 foram 28,5 milhões. O prazo vai de 1º de março às 23h59 de
30 de abril. O primeiro lote de restituição está previsto para 15 de
junho.
Leia Mais
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Segurados do INSS têm até amanhã (28 de fevereiro) para comprovar que estão vivos
Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ainda
não fizeram a prova de vida devem realizar o procedimento até amanhã,
sob pena de ter o pagamento interrompido.
A comprovação é obrigatória para todos os beneficiários que recebem
seus pagamentos por conta corrente, conta poupança ou cartão
magnético. Não é necessário ir às agências da Previdência Social.
Leia mais
Dívida Pública Federal atinge R$ 3,528 trilhões
A DPF que inclui o endividamento interno e externo do Brasil – teve redução de 0,87%, passando de R$ 3,559
trilhões, em dezembro, para R$ 3,528 trilhões em janeiro, segundo informou, em Brasília, a Secretaria do
Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda.

