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Debatedores da CDHET querem retorno da contribuição sindical compulsória para filiados e não filiados
Além da regulamentação do direito de greve, o fortalecimento
dos Sindicatos e a representação coletiva. Estes foram os
principais tópicos mencionados por representantes sindicais e
estudiosos da Legislação Trabalhista, durante Audiência Pública
da Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho, ocorrida
na segunda-feira desta semana (19).
À frente da elaboração do texto, na CDHET, o senador Paulo Paim
(PT-RS), criticou a Reforma Trabalhista feita em 2017.
Leia mais
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Remédios terão reajuste a partir do dia 31
Quem precisa gastar com remédios tem que preparar o bolso agora
no fim do mês. A Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos (CMED) bateu o martelo sobre o índice de correção
dos medicamentos para 2018. O reajuste máximo será de 2,84%, o
mínimo de 2,09% e o médio, de 2,43%.
O aumento médio autorizado pelo governo federal é o menor dos
últimos 11 anos.
Leia mais

Boletos acima de R$ 800 serão pagos em qualquer Banco
A determinação é do Banco Central e começa a valer a partir do
próximo sábado (24 de março). Esta é mais uma etapa de implantação
da Nova Plataforma de Boletos de Pagamento e Cobrança Registrada.
Em maio, o sistema vai incluir cobranças a partir de R$ 400 e, em julho,
todos os valores.
No documento deve constar o CPF ou CNPJ do beneficiário e do
pagador. Antes, o devedor precisava ir até o Banco emissor depois da
data de vencimento para quitar a sua dívida.
Leia Mais
Pressionada, Carmen pauta para hoje habeas corpus pedido por Lula
O plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) julgará na tarde desta
quinta (22) a análise do habeas corpus preventivo pedido pela
defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O qual foi liberado
para o plenário pelo relator, ministro Edson Fachin.
Leia mais

Congresso brasileiro custa R$ 28 milhões por dia
“E é um dos mais caros do mundo” destacou o secretário-geral da ONG Contas Abertas, Gil Castello Branco, em entrevista
ao programa CB Poder. A Câmara gasta R$ 660 mil com cafezinho, e Senado, R$ 10 mi com Plano de saúde.

