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“Reforma Trabalhista gera desemprego e impede acesso do trabalhador à Justiça” 
Essa avaliação foi consensual entre os participantes da Audiência 

Pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa (CDH) na segunda-feira desta semana (14 de maio). 

O senador Paulo Paim (PT-RS), que solicitou o debate, disse que a 

Reforma representa o contrário do que foi divulgado para conseguir a 

sua aprovação no Congresso: “Essa Reforma é um vexame, pois 

funciona na contramão do que eles anunciaram. Aumenta o 

desemprego e a informalidade, gera trabalho análogo à escravidão, 

além de reduzir a massa salarial” enfatizou Paim. 

Leia mais 
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“Justiça do Trabalho em estado crítico” 

 

Afirmou o juiz do Trabalho Ronaldo Callado, presidente da Amatra1, em 

encontro no Rio de Janeiro, na Sede da Associação dos Magistrados da 

Justiça do Trabalho (1a Região), em 07 de maio passado, onde 

magistrados do trabalho e parlamentares discutiram a Reforma 

Trabalhista, acesso gratuito à Justiça do Trabalho e a ameaça de cortes 

orçamentários. 

Segundo Callado “a previsão é que o déficit orçamentário da Justiça do 

Trabalho chegue a 450 milhões de reais em 2019 e a 1,6 bilhão de reais 

em 2020”. 

Leia mais 

130 anos da Abolição: Operações contra trabalho escravo resgatam 126 em dois Estados 
A Abolição da Escravatura comemorada em 13 de maio de 1888 foi o 

acontecimento histórico mais importante do Brasil, após a 

Proclamação da Independência, em 1822. Porém, os resgates de 

trabalhadores em condições análogas às de escravo continuam ainda 

sendo uma realidade no país. 

As irregularidades ocorreram em casas de farinha, em Alagoas, e na 

extração de madeiras, em Santa Catarina. O maior resgate ocorreu em 

Alagoas no município Feira Grande, onde foram encontrados 92 

trabalhadores submetidos a condições degradantes. É o maior 

número no país desde 2012. 

Leia Mais 

 

Governo tem até dezembro para aprovar Reforma da Previdência 

 

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse na segunda-feira 

desta semana (14 de maio) em entrevista a jornalistas, após participar de 

evento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) que 

não está extinta a possibilidade de o governo tentar aprovar ainda este 

ano a Reforma da Previdência. 

“Não conseguimos levar a cabo a Reforma da Previdência. Por enquanto, 

pelo menos porque ainda temos até 31 de dezembro e essa possibilidade 

não está extinta, em que pese tenhamos tido dificuldade. E essa é a 

Reforma das Reformas no que diz respeito ao ajuste fiscal.” 

Leia mais 

 De cada 10 brasileiros, seis usaram crédito por impulso 

Para comprar produtos que não eram essenciais e cuja aquisição poderia comprometer o orçamento. O resultado é de 
levantamento feito pelo birô de crédito SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). 
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