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Governo brasileiro ataca OIT para defender destruição das Leis trabalhistas
Após ter sido incluído em lista de países sob suspeita de descumprir
normas internacionais de proteção aos trabalhadores, o governo
brasileiro acusou a Organização Internacional do Trabalho de fazer
"jogo político" e de “desconhecimento sobre a legislação brasileira”.
A dita "Reforma Trabalhista” do governo Temer é objeto de análise
durante a 107ª Conferência Internacional do Trabalho da OIT, que
começou segunda-feira (5 de junho), em Genebra, na Suíça.
Leia mais
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Venda de remédios em supermercados pode reduzir preços ao consumidor
A opinião é de Maria Inês Dolci advogada e especialista em direitos do
consumidor, em sua coluna na Folha de São Paulo online, na última
quarta-feira (6 de junho). Segundo ela “é perfeitamente compreensível
que donos de farmácias não desejem concorrência dos supermercados
na venda de remédios sem prescrição médica”.
De acordo com Dolci autorizar a venda de medicamentos em
supermercados, hipótese avaliada pelo governo federal, poderia ser
positivo para o consumidor, pois a maior oferta tenderia a reduzir os
preços.
Leia mais
DPU move Ação para que todos recebam PIS/Pasep
A Defensoria Pública da União entrou com Ação contra o governo federal,
Banco do Brasil e Caixa Econômica para que ampliem a liberação do abono
do PIS/Pasep dos últimos cinco anos a todos os trabalhadores que recebem
até dois salários mínimos (R$1.908).
A iniciativa tem abrangência nacional, mas não se sabe quantas pessoas
serão beneficiadas. O defensor Thales Treiger alega “que o abono deve ser
liberado ao trabalhador e não voltar para União”.
Leia Mais
Queda no consumo retrai endividamento e inadimplência
O percentual de famílias endividadas no país ficou em 59,1% em maio
deste ano, menos do que os 60,2% de abril e os 60,7% de maio do ano
passado. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do
Consumidor (Peic), divulgada nesta semana pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
O total de inadimplentes, ou seja, de famílias com dívidas ou contas em
atraso, também recuou para 24,2% em maio deste ano. A taxa é inferior
aos 25% do mês anterior e aos 25,5% de maio do ano passado.
Leia mais
Morreu de velho
O faturamento total das Seguradoras aumentou 9% em 2017 em comparação com 2016, de acordo com o SincorSP (Sindicato dos Corretores) e atingiu o patamar de R$ 144 milhões. O cálculo exclui as receitas de DPVAT, VGBL E
PGBL.

