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Supremo nega Habeas Corpus para evitar prisão de Lula
Por 6 votos a 5, os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram na
quarta-feira desta semana (4 de abril), em sessão que durou quase 11
horas, o pedido de Habeas Corpus preventivo, para evitar a prisão do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A partir do quinto voto, da ministra Rosa Weber, o resultado contrário
ao petista já era esperado. Rosa era vista como o fiel da balança para
desempatar o resultado porque as posições dos magistrados já eram
conhecidas. Seu voto era uma incógnita, e ela negou o pedido da defesa
de Lula.
Leia mais
Decisões em favor da contribuição sindical já somam mais de 100
A realidade está demonstrando que o discurso do mercado em favor da
Reforma Trabalhista era falso. Em lugar de trazer mais e melhores
empregos, segurança jurídica e, consequentemente, estabilidade está
acontecendo ao contrário.
A Lei 13.467/17 tem sido ampla e maciçamente questionada nos
Tribunais do Trabalho, das varas trabalhistas ao Supremo Tribunal
Federal (STF). Prova inconteste desse fato são as já mais de 100 decisões
em favor do desconto obrigatório das contribuições sindicais, que dão
sustentação financeira aos Sindicatos.
Leia mais
Diferença no preço dos medicamentos pode chegar aos 179%
A partir desse domingo (8 de abril) os preços dos medicamentos em
todas as farmácias do país vão sofrer um reajuste de 2,8%. A variação
foi divulgada através da Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos (CMED) com base no Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Mas o consumidor já está tão acostumado com os aumentos nos
preços de produtos e serviços que ‘pechinchar’ ainda é a grande sacada
para economizar.
Leia Mais
União tem até o dia 27 para atualizar lista suja do Trabalho Escravo
O Cadastro de Empregadores – Lista Suja do Trabalho Escravo – terá
que ser atualizado e publicado, no máximo, a cada seis meses. O
descumprimento implicará em multa diária de R$ 10 mil.
A Ação, impetrada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) contra o
governo federal, em dezembro de 2016 aconteceu após o Ministério do
Trabalho ficar mais de dois anos sem atualizar a Lista Suja.
Leia mais
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Produção de TVs no Brasil começou 2018 em ritmo de Copa do Mundo
Segundo dados divulgados nesta semana pelo IBGE. A chamada linha marrom de eletrodomésticos registrou avanço de
45,2% no primeiro bimestre do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado.

