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Planalto anuncia Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello como ministro do Trabalho
A Presidência da República informou nesta segunda-feira (9) que o
advogado Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello será o novo ministro
do Trabalho. A posse será nesta terça (10). Desembargador
aposentado, Vieira de Mello é ex-vice-presidente do Tribunal Regional
do Trabalho da Terceira Região (TRT-3). Atualmente, é consultor do
escritório de advocacia Sergio Bermudes.
Segundo o tribunal, o novo ministro entrou na magistratura trabalhista
em 2001, numa vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB).
Leia mais
Jornais europeus repercutem disputa no Judiciário, após pedido de soltura de Lula
O pedido de soltura do ex-presidente Lula (PT) repercutiu nos principais
Jornais europeus na segunda-feira desta semana (9 de julho). Embora
o embate entre os juristas tenha acontecido no fim da tarde de domingo,
devido ao fuso-horário, os internautas puderam acompanhar o embate
em tempo real pela internet.
O Público, de Portugal, adotou uma manchete objetiva e falou na
"queda de braço" que resultou na "suspensão da ordem de libertação de
Lula da Silva". Le Monde, da França, falou em "teatro político".
Leia mais
Prescrição de medicamentos genéricos aumenta 65% em três anos
Mais barata essa versão de remédios ela foi prescrita em 34% das 115
milhões de receitas médicas emitidas entre fevereiro do ano passado e
fevereiro deste ano.
Os dados foram apresentados na Sede da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, durante a divulgação do balanço de 18 anos do primeiro
registro de medicamento genérico do Brasil. Segundo o presidente da
Anvisa, Jarbas Barbosa, “essa classe farmacológica representa um ramo
impulsionador da economia, além de ampliar o acesso da população à
saúde, provocando relevante impacto social”.
Leia Mais
Fim da contribuição sindical obrigatória. Que fazer?
Diante da grave e controversa decisão de o Supremo Tribunal Federal ter
considerado constitucional o comando da Lei 13.467/17, Reforma Trabalhista,
que alterou a obrigatoriedade da contribuição sindical, agora é preciso construir
saídas e alternativas ao fim do financiamento parafiscal* às entidades sindicais.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.794 e as anexadas, julgadas pelo
STF, nos dias 28 e 29 de junho, tinham por finalidade declarar a
inconstitucionalidade das alterações promovidas pela Lei 13.467/17 nos Artigos
545, 578, 582, 583, 587 e 602 da CLT.
Leia mais
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Salário mínimo deveria ser de R$ 3.682,67
O salário mínimo necessário para a manutenção de família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 3.682,67 em
fevereiro, ou 3,86 vezes o piso nacional (atualmente em R$ 954), calcula o Departamento Intersindical de Economia e
Estatística (Dieese).

