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Governo efetiva interino no Ministério do Trabalho
Sem titular desde dezembro, com a "Reforma Ministerial” decidida na
última terça-feira (10 de abril), o Planalto resolveu a questão: Efetivou o
então secretário-executivo Helton Yomura mantendo assim a cota do
aliado PTB.
Em janeiro, o governo tentou emplacar a deputada Cristiane Brasil (PTBRJ), por indicação de Roberto Jefferson, seu pai, mas uma série de
derrotas judiciais fez o decreto de Michel Temer ser revogado.
Leia mais
0

Senado aprova proposta que permite saque do FGTS a quem pede demissão
O trabalhador que pedir demissão está mais perto de poder sacar
integralmente o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Um
Projeto de Lei do Senado com esse objetivo, o PLS 392/2016, foi
aprovado na quarta-feira desta semana (11 de abril) pela Comissão de
Assuntos Sociais (CAS) da Casa.
Atualmente, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) já prevê o
resgate de 80% do FGTS em casos de demissão por acordo entre patrão
e empregado.
Leia mais
Brasil é quarto lugar no ranking mundial de acidentes de trabalho
O Brasil é hoje o país onde a cada 48 segundos acontece um acidente
de trabalho e a cada 3h38 um trabalhador perde a vida pela falta de
uma cultura de prevenção à saúde e à segurança do trabalho.
Para marcar o início das ações do movimento Abril Verde, que visa
alertar a sociedade quanto a essa problemática, o Ministério Público
do Trabalho inaugurou no último cinco de abril, a exposição
“Trabalhadores” na Procuradoria Geral do Trabalho, em Brasília.
Leia Mais
Parcelamento de dívidas no cheque especial a taxas menores
Os Bancos vão oferecer aos clientes do cheque especial opção de
parcelamento da dívida, com juros mais baixos, a partir de julho. A
decisão foi anunciada pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).
Cada Banco vai definir a taxa de juros dessa nova modalidade.
O cheque especial é uma das modalidades de crédito com taxas de juros
mais altas. Em fevereiro, chegou a 324,12% ao ano, enquanto a taxa
média do crédito livre para as famílias ficou em 57,72% ao ano.
Leia mais
Número de inadimplentes acelera pelo sexto mês seguido
São 62,1 milhões de negativados. O volume de consumidores com contas em atraso e registrados em cadastros de
inadimplentes cresceu 3,13% no último mês de março na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados
foram apurados pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL).

