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Justiça da Bahia libera imposto sindical 
A Justiça do Trabalho da Bahia determinou que dez empresas 

descontem de seus funcionários o imposto sindical, extinto pela 

Reforma Trabalhista. A decisão é do desembargador Renato Mário 

Simões, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5). 

O magistrado concedeu uma liminar após mandado de segurança 

coletivo impetrado pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de 

Feira de Santana. A multa pelo descumprimento é de R$ 500 a R$15 

mil por dia. 

Leia mais 
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STF decide no dia 26 de junho sobre liberdade de Lula 

 

Na próxima terça-feira, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal 

(STF), irá julgar um novo pedido de liberdade, apresentado no último 

dia 5 pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que busca 

dar efeito suspensivo à condenação do petista, sentenciada pelo 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), no mês de janeiro. 

No pedido, a defesa reitera argumentos, já apresentados ao TRF4, que 

demonstram irregularidades no processo, como a incompetência do juiz 

de 1ª instância Sérgio Moro para julgar o caso e a falta de imparcialidade 

no julgamento. 

Leia mais 

Gasolina cai nas Refinarias e sobe nas bombas dos Postos 
Com alívio nas cotações internacionais do petróleo, o preço da gasolina 

nas Refinarias da Petrobras acumula queda de 9,22% desde o dia 22 de 

maio, quando atingiu o maior valor desde que a Petrobras começou a 

anunciar reajustes diários. Nas bombas, porém, ainda não houve 

repasse. 

Nesta terça desta semana (19 de junho), a estatal vendia o combustível 

a R$ 1,8941 por litro, mesmo valor praticado na quarta (20 de junho). 

Leia Mais 
 

“É preciso mais imprensa e mais jornalismo para combater notícias falsas” 

 

Afirmou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Fux, na última 

quarta-feira (20 de junho), em seu discurso, em Brasilia, na abertura de um 

Seminário sobre o impacto social, político e econômico das chamadas "fake 

news". 

"As eleições no Brasil serão um exemplo de higidez democrática, exemplo de 

moralidade e de ética na política brasileira”. disse Fux no encontro organizado 

pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão (ABRATEL). 

Leia mais 

 
Se pudessem, 62% dos jovens brasileiros deixariam o país 

Aponta pesquisa Datafolha. O percentual equivale a 19 milhões de pessoas, a mesma população de Minas Gerais. 
Reportagem publicada pela Folha de São Paulo mostra que o grau de insatisfação com o país é grande não só entre 

os jovens, mas também entre a população adulta e as classes A e B. 
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