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Paim diz que atual governo elegeu o movimento sindical como inimigo nº1 
“O que é totalmente equivocado. Em qualquer país capitalista do 

mundo, o movimento sindical é que faz a negociação, a conciliação, que 

busca o entendimento", frisou o senador Paulo Paim (PT-RS) em 

Audiência Pública na Subcomissão Temporária do Estatuto do 

Trabalho, que funciona no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa (CDH). 

Paim defendeu a aprovação de um novo conjunto de Leis que organize 

o mundo do trabalho, após a dita "Reforma Trabalhista” patrocinada 

pelo atual governo ter acarretado aumento do desemprego e do 

trabalho precário, com redução da massa salarial e o aumento da 

miséria em todo o país. 

Leia mais 

0 

Folgas da Copa podem ser compensadas individualmente 

 

Empresas que liberarem os empregados para os jogos da Copa poderão 

fazer acordos individuais para compensar as horas não trabalhadas, 

dizem advogados. 

Os bancos de horas já existiam, mas era preciso formalizar o 

entendimento com os Sindicatos dos funcionários. Com a Reforma das 

Leis Trabalhistas do ano passado, abriu-se a possibilidade de fazer 

acordos individuais sem o Sindicato, mas nesses casos, o banco de horas 

deve ser liquidado a cada mês ou semestre. 

Leia mais 

Copa e Eleições não prejudicarão votações no Senado 
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou que as Eleições deste 

ano e a Copa do Mundo, que terá início hoje, não devem atrapalhar a 

pauta de votações na Casa. De acordo com o presidente, a intenção é 

fazer um calendário especial que concilie o tempo disponível com a 

qualidade nas votações. 

“Nós vamos tentar aqui fazer o máximo possível para que na Copa e 

inclusive na Eleição a gente tenha um calendário especial, mas com 

efetividade”. 

Leia Mais 

 

Papa Francisco manda saudação para a Copa 

 

O papa Francisco desejou na quarta-feira desta semana (13 de junho) que 

a Copa do Mundo, que começa hoje, seja um evento que promova diálogo 

entre culturas e religiões e solidariedade e paz entre países. 

"Amanhã começa o Mundial de futebol na Rússia. Envio a minha cordial 

saudação aos jogadores e aos organizadores e a todos os que seguirão 

pelos veículos de imprensa este evento que supera todas as fronteiras", 

disse o líder religioso na tradicional audiência na praça de São Pedro. 

Leia mais 

 

Ranking aponta o Brasil como o país mais desigual do mundo 

Quase 30% da renda do Brasil está nas mãos de apenas 1% dos habitantes do país, a maior concentração do tipo 
no mundo. É o que indica a Pesquisa Desigualdade Mundial 2018 coordenada, entre outros, pelo economista 

francês Thomas Piketty. 
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