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Fachin vê razões para restabelecer contribuição sindical 
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal afirmou, que 

há elementos que justificam decisão monocrática para suspender a 

contribuição sindical facultativa, prevista pela Reforma Trabalhista. 

O ministro, no entanto, não concedeu a liminar porque está previsto 

para o dia 28 de junho o julgamento da questão pelo plenário. Fachin 

cita, em despacho, que há motivos para conceder a liminar com efeitos 

retroativos. 

Leia mais 
0 

Governo e patrões se unem na OIT para defender Reforma Trabalhista 

 

Representantes do governo e dos empresários fizeram discursos 

parecidos ontem (4 de junho) na 107ª Conferência Internacional do 

Trabalho, em Genebra, para defender a Lei 13.467, de "Reforma" 

Trabalhista”. 

O motivo das manifestações foi a inclusão do Brasil na short list, -"lista 

curta" -elaborada pela OIT sobre países que podem ter descumprido 

Convenções da organização das quais são signatários. As Centrais 

sindicais cobram a revogação da Lei. Hoje (5 de junho), falará o delegado 

representante dos trabalhadores brasileiros, o presidente da Nova 

Central, José Calixto. 

Leia mais 

Petrobras reduz preço da gasolina nas refinarias a partir de hoje 
Após duas altas seguidas, a Petrobras irá reduzir o preço da gasolina nas 

refinarias em 0,68% a partir de hoje (5 de junho), para R$ 1,9976 por litro 

em média, informou a Companhia em seu site. 

O movimento ocorre diante da recente queda nos preços do petróleo, dado 

o aumento de produção nos Estados Unidos e a perspectiva de maior oferta 

pelo cartel Opep. 

Leia Mais 

 

Governo define horário especial de servidores em dias de jogos do Brasil na Copa 

 

O governo federal definiu na segunda-feira desta semana (04/06) o horário 

do funcionalismo nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do 

Mundo. De acordo com a Portaria 143, publicada no DOU, o direito a 

horário especial não vale para os casos de serviços essenciais, que não 

poderão ser interrompidos. 

Os servidores terão que repor o horário não trabalhado até 31 de outubro. 

Leia mais 

 
Gasolina eleva inflação medida pelo IPC-S 

A maior contribuição partiu do grupo Transportes (0,16% para 0,48%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o 
comportamento do item gasolina cuja taxa passou de 1,25% para 2,57%. O IPC-S de 31 de maio de 2018 apresentou 

variação de 0,41. 
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