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Acordos entre empregado e patrão caem 45%
O clima entre patrões e empregados para a negociação de Acordos e
Convenções Coletivas ficou mais árido este ano pela incorporação nas
discussões de temas propostos na Reforma Trabalhista, em vigor
desde novembro de 2017.
No primeiro semestre de 2018 a quantidade de Convenções Coletivas
fechadas recuou 45,2% na comparação com o mesmo período do ano
passadio segundo levantamento feito pela Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (Fipe).
Leia mais
PIS/Pasep: resgate começa hoje para trabalhadores de todas as idades
A partir desta terça-feira (14 de agosto), trabalhadores de todas as idades
que tiverem direito a cotas dos fundos dos Programas de Integração Social
(PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) poderão
sacar seus recursos.
O prazo ficará aberto até 28 de setembro. Desde o dia 8 de agosto, o crédito
para correntistas da Caixa e do Banco do Brasil está sendo feito
automaticamente.
Leia mais
Congresso terá novo intervalo de duas semanas com corredores vazios
Ainda sem pauta definida para o próximo período de "esforço
concentrado" no Congresso Nacional, marcado para dias 28 e 29 de
agosto, deputados e senadores, até lá, devem deixar mais uma vez
corredores e plenário da Casa vazios, comum em ano eleitoral.
Em meio a articulações de Campanha eleitoral nos Estados, é consenso
entre os parlamentares que este não é o momento de debater temas
polêmicos que possam ter reflexo no resultado das urnas em outubro.
Leia Mais
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‘O governo não pode seguir se baseando em Reformas que multiplicam a pobreza, como ocorreu com a
Trabalhista’
Afirmou o diretor de Assuntos Legislativos da Anamatra na Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, no dia 10 de agosto
passado, durante Audiência Pública sobre Reforma da Previdência, com foco
na ameaça aos direitos dos brasileiros.
Paulo Boal reforçou posicionamento da Associação de que a Reforma
Trabalhista “não produziu os resultados prometidos, principalmente a criação
de novos empregos e incremento na economia”.
Leia mais
12 anos da Lei Maria da Penha
Na semana de aniversário da Lei, Tribunais de todo o Brasil se reuniram para discutir os caminhos para melhorar a sua
aplicação. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, atualmente tramitam mais de 10 mil processos envolvendo
assassinatos de mulheres com a motivação de gênero, modalidade denominada feminicídio.

