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Comissão debate formas de aperfeiçoar projeto sobre
Estatuto do Aprendiz
Fonte: Agita Brasília
A Comissão Especial destinada a
analisar o Projeto de Lei 6461/19,
que institui o Estatuto do Aprendiz,
realizou audiência pública ontem,
dia 10 para debater e ouvir
recomendações
para
o
aperfeiçoamento da política para o
setor. O deputado Marco Bertaiolli
(PSD-SP) é o relator da proposta e

disse: "O presente projeto de
Estatuto do Aprendiz...objetiva não só
atualizar essas normas, mas também
aprimorá-las,
aperfeiçoando
os
termos atualmente em vigor no que
tange ao trabalho dos aprendizes,
para que ocorra maior incentivo à
contratação desses adolescentes e
jovens".

TRT-12: Piso estadual não é obrigatório para menores aprendizes
O caso aconteceu em Lages/SC. A empresa havia sido multada pelo
Ministério do Trabalho sob o fundamento de não observância ao piso
salarial de Santa Catarina no pagamento de 40 menores aprendizes. O
empregador alegou que remunerava seus aprendizes com base no acordo
coletivo de trabalho da categoria, cujo valor tem como referência o saláriomínimo nacional. Fonte: Migalhas

Governo tenta remanejar R$ 130 mi para trocar cartão do
Auxílio Brasil e tirar marca do Bolsa Família
A emissão dos cartões é vista pelo governo como estratégica para reforçar a
marca do novo programa entre as famílias. A campanha de Bolsonaro identificou
que muitas ainda sacam os recursos com o antigo cartão, dificultando a
associação dos pagamentos ao atual presidente. Além disso, novos beneficiários
ainda não receberam o seu exemplar.

BC indica que subirá Selic em junho, mas em ritmo menor
O BC deixou a porta aberta para subir a Selic na próxima reunião, de 14 e
15 de junho. O Copom indicou que subirá os juros, mas em “menor
magnitude”. O colegiado aumentou os juros para 12,75% ao ano nesta 4ª
feira (4.mai.2022), o maior patamar em 5 anos. Fonte: Poder 360

Taxa de juros vai a 12,75% e Banco Central indica nova alta
O Copom, do Banco Central, decidiu, por unanimidade, elevar a taxa básica
de juros (Selic) de 11,75% para 12,75% — o maior patamar desde abril de
2017 —, em linha com a expectativa do mercado financeiro, mas na
contramão do esperado pelo setor produtivo. Fonte: Fenafisco

Entre Doria e Tebet, terceira via definha
É cada vez mais difícil uma chapa que reúna João Doria (PSDB) e Simone
Tebet (MDB-MS). Ambos estão sendo pressionados pela maioria dos
deputados e senadores de seus respectivos partidos a desistirem da disputa
e resistem, com a diferença de que o presidente do MDB, deputado Baleia
Rossi (SP), pretende manter a candidatura de Tebet, enquanto seu colega
do PSDB, Bruno Araujo (PE), já foi até destituído da coordenação de
campanha pelo candidato tucano. Fonte: Correio Brasiliense

Senado pode retomar projeto que tributa dividendos
Rodrigo Pacheco, está articulando para que o projeto que altera as regras
do IR volte a tramitar na Casa, mas focado apenas no imposto das
empresas e na tributação de dividendos. Fonte: Folha de Pernambuco
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Sindicatos e Justiça do
Trabalho defendem revogação
da reforma trabalhista;
indústria rebate
Sindicatos de trabalhadores, juízes e
procuradores do Trabalho defenderam a
revogação da reforma trabalhista de 2017,
em comissão geral no Plenário da Câmara
dos Deputados sobre diagnóstico, as
desigualdades e as perspectivas do mundo
do trabalho no Brasil. No debate da
semana
passada,
a
Confederação
Nacional da Indústria (CNI) defendeu a
reforma. Fonte: Febrac

Justiça invalida plano de
demissão voluntária de
empregado induzido a assinar
o documento
A 4ª Turma do TRT da 2º Região invalidou
adesão de trabalhador a Plano de
Demissão Voluntária (PDV) por vício de
consentimento, confirmando sentença do
juízo de origem. Com isso, a empresa terá
de pagar ao autor todas as verbas
devidas por dispensa sem justa causa,
além de horas extras com reflexos. Fonte:
TRT2

Igreja Universal deve
indenizar pastor por obrigá-lo
a fazer vasectomia
O TRT da 2ª Região condenou a Igreja
Universal do Reino de Deus a pagar
indenização por danos morais de R$ 100 mil.
Uma das testemunhas afirmou que todos os
pastores são obrigados a passar pelo
procedimento, custeado pela igreja, assinando
termo de que o fizeram por vontade própria.
Uma das testemunhas chegou a dizer que,
caso um pastor tivesse filhos, era punido com
rebaixamento de cargo ou mandado para fora
do país. O processo também tratou de verbas
trabalhistas pelo reconhecimento de seu
direito a horas extras. Fonte: Conjur

