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CNTC orienta as entidades filiadas como devem agir sobre a contribuição sindical
A Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio,
através de Nota enviada aos Sindicatos, Federações e
Confederações filiadas à entidade, em 28 de fevereiro último,
comunica que “enquanto o Supremo Tribunal Federal não libera
as Ações Diretas de Inconstitucionalidades e não decide sobre a
inconstitucionalidade da matéria, todas as entidades sindicais do
sistema confederativo, devem adotar as Súmulas aprovadas no
Seminário Jurídico realizado pela Confederação, em Brasília-DF,
nos dias 04 e 05 de outubro de 2017”.
Leia mais
Perdas com acidentes de trabalho custam mais de R$ 26 bi da Previdência
De 2012 até 2017 cerca de 15 mil trabalhadores não voltaram para
casa, no Brasil, entrando para a estatística de vítimas de acidentes
de trabalho fatais segundo números atualizados do Observatório
Digital de Saúde e Segurança do Trabalho.
“Além da perda de mais de 15 mil vidas humanas, são 2.500 famílias
que ficam órfãs a cada ano devido à negligência de empregadores
que não consideram o trabalho seguro como condição para o
trabalho digno”, alertou Ronaldo Fleury o procurador-geral do
Ministério Público do Trabalho (MPT).
Leia mais
“Reforma da Previdência poderá ser mais profunda no próximo governo”
Disse o deputado federal Arthur Maia (PPS-BA), relator da Reforma da
Previdência na Câmara, no Seminário Reforma da Previdência: Uma
Reflexão Necessária, realizado na Fundação Getúlio Vargas, RJ, na
segunda-feira desta semana (12 de março).
O parlamentar acredita que o próximo governo terá capital político
suficiente para aprovar a Reforma, mas previu que ela será mais
profunda do que a que está em discussão.
Leia Mais
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Presidente do TSE participa de audiência na CCJ sobre voto impresso
A segurança das urnas eletrônicas e a implantação do voto impresso nas
eleições de outubro de 2018 voltam a ser debatidas nesta terça-feira (13
de março) na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Dessa
vez, com a presença do ministro Luiz Fux, presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
Fux havia sido convidado para participar de uma audiência na última
terça-feira (6), mas não pode comparecer. O senador Lasier Martins (PSDRS), autor do pedido de realização do debate, confirmou a vinda do
ministro.
Leia mais
Mais de 40% dos brasileiros estão no SPC
Porque não conseguiram pagar as contas. Desemprego e trabalho precário jogam 61 milhões de pessoas na inadimplência.
Elas estão proibidas de parcelar compras e fazer empréstimos.

