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Greve dos caminhoneiros: o que fazer se o boleto atrasar? 
A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) divulgou algumas 

orientações em seu site para o caso de não recebimento de boletos 

bancários em decorrência da n. 

Segundo a entidade, o cliente deve procurar as agências das 

concessionárias ou empresas emissoras dos boletos e solicitar a 

segunda via da cobrança para efetuar o pagamento. “Fique atento para 

não perder o prazo e ter de pagar os encargos cobrados após o 

vencimento”, diz a nota. 

Leia mais 
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Supremo já soma 20 Ações contra mudanças da Reforma Trabalhista 

 

O fim da contribuição sindical obrigatória é o tema da 20ª Ação 

ajuizada no Supremo Tribunal Federal questionando dispositivos da Lei 

13.467/2017. Para a Federação que representa trabalhadores de 

limpeza urbana e conservação (Fenascon), é inconstitucional permitir 

que cada empregado decida se vai ou não ajudar a entidade da 

categoria. 

A contribuição facultativa é criticada, ao todo, em 14 processos em 

andamento no STF, sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Todas elas 

alegam que a verba tem natureza jurídica tributária e, por isso, só 

poderia ser modificada por meio de Lei Complementar. 

Leia mais 

Brasil na lista suja da OIT por graves violações aos direitos dos trabalhadores 
A Reforma Trabalhista do governo golpista de Michel Temer (MDB-

SP), que precarizou as formas de contratação, colocou o Brasil na lista 

dos 24 casos mais graves de violações das convenções e 

recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

A decisão foi anunciada na terça-feira desta semana (29 de maio), na 

107ª Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, 

na Suíça.b 

Leia Mais  

Comissão da Câmara adia seminário sobre a Reforma Trabalhista 

 

Em razão de os problemas ocasionados pela paralisação dos 

caminhoneiros, que já dura 8 dias, a Comissão de Trabalho da Câmara dos 

Deputados adiou a realização do Seminário que seria realizado na terça-

feira (29 de maio), no Auditório Nereu Ramos. 

As razões são as mais diversas, das dificuldades de locomoção por terra ou 

ar dos palestrantes do evento, até problemas na infraestrutura da Câmara, 

como restrições nos serviços de restaurantes da Casa. 

Leia mais 

 

Desemprego sobe para 12,9% e atinge 13,4 milhões brasileiros 

A taxa do desemprego voltou a crescer no trimestre encerrado em abril deste ano informou o IBGE no início da 
semana. A queda mais expressiva, de 1,7%, foi entre os empregados com Carteira assinada. 
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