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Nomeado Coordenador-Geral de Registro Sindical do Ministério do Trabalho
Circulou na sexta-feira passada, (27 de abril), no Diário Oficial da
União, Portaria do Ministério do Trabalho, nomeando o servidor
Renato Araujo Júnior, para exercer o cargo de Coordenador-Geral
de Registro Sindical da Secretaria de Relações do Trabalho, órgão
do Ministério do Trabalho responsável pela análise e julgamento
de pedidos de Registro Sindical de todo o país.
Leia mais
MPT afirma que Reforma Trabalhista não pode acabar com contribuição sindical
Um dos argumentos jurídicos que os Sindicatos vêm utilizando nos
Tribunais para tentar não acabar com a contribuição sindical obrigatória
é de que se trata de um tributo e, assim, só poderia ser eliminado via Lei
Complementar.
Este argumento agora é também proferido pela Coordenadoria
Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (Conalis) do Ministério
Público do Trabalho, que editou uma Portaria sobre o tema. A
contribuição sindical obrigatória foi extinta com a aprovação da
Reforma Trabalhista.
Leia mais
Copa do Mundo 2018 na Rússia: filas longas e bilhetes praticamente esgotados
No primeiro dia de venda de ingressos para a Copa do Mundo, em
postos físicos na Rússia, só há bilhetes para jogos em três Estádios.
Quase 2,2 milhões de entradas já foram vendidas.
Pouco antes das duas horas da tarde (8h de Brasília) da terça desta
semana (1º de maio), horário do início da comercialização nos centros
de venda, 400 pessoas formavam uma longa fila em frente da loja de
Moscou. Em vão... Uma vez que a disponibilidade nos postos fixos é
aquela mostrada no site da Fifa.
Leia Mais
0

Imposto de renda poupa super-ricos e prejudica salários médios e baixos
Na parcela mais rica da população brasileira, para cada R$ 1 de
rendimento taxado pelo Imposto de Renda, outros R$ 2 ficam isentos.
Já entre quem ganha entre um e dois salários mínimos, o cálculo é
inverso – para cada R$ 1 de renda isenta outros R$ 7,60 são tributáveis
pelo Imposto, seja direto na fonte ou posteriormente, através da
declaração ao fisco.
Os dados são resultado de um levantamento da Agência Pública feito a
partir da base de dados da Receita sobre as declarações do IR do ano
passado.
Leia mais
Emprego na indústria cai 0,2%
Após cinco meses de alta, o emprego na indústria tem queda de 0,2% entre fevereiro e março, de acordo com os
Indicadores Industriais divulgados na última quarta-feira (2 de maio), em Brasília, pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI). Na comparação com março do ano passado, houve aumento de 0,5%.

