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Decisão do STF sobre contribuição sindical preocupa MPT
O Ministério Público do Trabalho acompanhou com preocupação a
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de considerar
constitucional o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. A
mudança na legislação foi promovida pela Reforma Trabalhista e era
contestada no STF.
Para o coordenador da Coordenadoria Nacional de Defesa da
Liberdade Sindical (Conalis) do MPT, João Hilário Valentim, a decisão
“aponta para um caminho de individualismo e perda da solidariedade
social”.
Leia mais
Confira as seleções classificadas na Copa 2018 e todos os jogos das quartas de final
Depois do último jogo das oitavas de final, na terça-feira desta semana
(3 de julho) – no qual a Colômbia foi eliminada da competição pela
Inglaterra – a Copa do Mundo 2018 teve uma pausa de dois dias e
retorna amanhã (6 de julho) - com os jogos Uruguai x França e Brasil x
Bélgica - dando início assim às quartas de final.
Antepenúltima fase da Copa 2018 será disputada por oito seleções em
quatro jogos. Assim como nas oitavas de final, apenas a vitória interessa
aos times e somente quatro seleções avançam para a semifinal do
torneio.
Leia mais
Saques do PIS/Pasep serão retomados em agosto
Cotistas do PIS/Pasep que não fizeram o saque deste ano até junho
poderão acessar o recurso a partir do dia 14 de agosto, quando começa
a segunda etapa do cronograma de liberações. Os valores serão
repassados de forma corrigida. A informação foi divulgada na terça-feira
(3 de julho) pelo Ministério do Planejamento.
Na segunda etapa, a partir de agosto, empregados de quaisquer idades
poderão solicitar suas cotas. A suspensão durante o mês de julho será
utilizada para o cálculo do rendimento do exercício 2017-2018. No ano
passado, o rendimento foi de 8,9%.
Leia Mais
MPT discute impactos da Reforma Trabalhista
O Seminário na Câmara dos Deputados na terça-feira desta semana (3 de julho),
organizado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da
Casa, para discutir os impactos da Reforma Trabalhista, contou com a
participação de Ronaldo Fleury procurador-geral do Ministério Público do
Trabalho.
Para o procurador-geral, sete meses depois da Reforma entrar em vigor, não se
viu redução do desemprego nem da informalidade, como prometiam os
defensores das mudanças na legislação. “O que gera emprego é aquecimento
econômico”, defendeu.
Leia mais
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Brasil tem 8,3 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco
Em 872 municípios espalhados pelo país. O estudo inédito foi publicado no pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e teve como referência dados do Censo de 2010. A pesquisa traz ainda outros dados alarmantes: em
Salvador (BA), por exemplo, o percentual de moradores nessa situação chega a 45,5% do total de habitantes da cidade.

