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CNTC é admitida como “amigo da Corte” na ADI da contribuição sindical
A Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) foi
admitida para atuar como “amicus curiae”, ou seja, “amigo da Corte”
ou “amigo do Tribunal”, na Ação de Direta de Inconstitucionalidade
5794, apensada a ADI 5859, apresentada pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Transporte Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos
Portos (CONTTMAF).
Leia mais
0

Receita não tem cálculos sobre mudança em regra trabalhista
A Receita não tem projeções do impacto da retirada de acidentes de
trajeto do cálculo dos valores que as empresas precisam pagar à
Previdência.
Um sinistro de itinerário é considerado, pelo governo, como uma
ocorrência de trabalho. Até 2017, eles eram incluídos na conta de
quanto, cada empresa, devia ao INSS. Se uma companhia registra muitos
acidentes, paga mais. No extremo, o valor dobra.
Leia mais
MPT lança Campanha e questiona fim da contribuição sindical obrigatória
O Ministério Público do Trabalho (MPT) lançou no início da semana (7
de maio) a Campanha Maio Lilás, que visa à promoção e discussão
sobre o princípio da liberdade sindical.
Ao longo do mês, estão previstos debates, exposições e outras
atividades organizadas pela Procuradoria-Geral do Trabalho e pelas
Procuradorias Regionais em diferentes Estados.
Leia Mais

OAB-DF realiza debate sobre custeio sindical
A Comissão de Direito Sindical e Associativo da OAB-DF realizou na
última terça-feira (08 de maio), na CNTC, debate sobre a questão do
custeio sindical. O tema ganhou relevância para o movimento sindical,
em razão de a Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17) ter acabado com a
contribuição anual obrigatória.
O evento contou com a participação da advogada Denise Rodrigues
Pinheiro presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB-DF; do
procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no DF e TO, Erlan
Peixoto do Prado; juízes, representantes do setor patronal, advogados,
entre outras autoridades.
Leia mais
Preço da cesta básica sobe nos primeiros meses de 2018
Segundo levantamento divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). De
acordo com a pesquisa, em 20 capitais, há alta acumulada no custo dos itens básicos. A maior elevação foi registrada em
Vitória, onde, de janeiro a abril o custo da cesta básica subiu 6,39%.

