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Texto-base da Reforma da Previdência é
aprovado na Comissão Especial
Foi aprovado na Câmara dos Deputados, pela

período que faltar para completar os tempos de

Comissão Especial da Reforma da Previdência,

contribuição atuais: de 35 anos para os homens

o texto-base da PEC 287/16, nesta última

e 30 anos para as mulheres

quarta-feira, por 23 votos a favor contra 14. A
reforma aprovada fixa idades mínimas de
aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65
anos para homens, além da elevação gradual
do tempo de contribuição mínimo de 15 para 25
anos. Para que está no mercado de trabalho
terá que cumprir um pedágio de 30% sobre o

Senado aprova requerimento para Reforma
trabalhista e estabelece prazos
O Senado aprovou no último dia 3, o

O relator da proposta na Comissão de Assuntos

requerimento que determina que a reforma

Econômicos (CAE), Ricardo Ferraço, deve

trabalhista seja analisada também pela

apresentar relatório ainda neste mês. A primeira

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

das três audiências públicas acontece na

(CCJ). O PLC 38/2017, inicialmente foi

próxima quarta-feira, na CAE e deve receber

despachado para as comissões de Assuntos

relatório inicial até o final do mês, quando o

Econômicos (CAE) e de Assuntos Sociais (CAS)

texto seguirá para mais dois colegiados.

Fecomércio – RS recebe deputado estadual
para debate do piso regional no CAL
Na última quinta-feira, 4, o Conselho de

Sob a coordenação de Sueli Marini, o

Assuntos Legislativos da Fecomércio – RS

parlamentar buscou conversar com os

recebeu o deputado estadual Marcel Van

empresários a respeito de projetos do interesse

Hattem (PP) para falar sobre o piso regional.
do setor, como as reformas da previdência e
trabalhista.

Medida Provisória autoriza negociação de
descontos para pagamento em dinheiro
Com a Medida Provisória 764/16, é autorizado o desconto na compra de bens e serviços se o
pagamento for em dinheiro. O texto prevê proibição de contratos de prestadoras de serviço, que
excluam a possibilidade de diferenciação de preço conforme a forma de pagamento (dinheiro, cartão
de crédito, cheque).

ECAD é pauta em reunião do Contur
Na quarta-feira, durante o Contur (Conselho de

apartamentos dos alojamentos, hotéis e motéis,

Turismo) da Fecomércio – RS foi discutido o PLS

não constituindo ofensa aos direitos autorais.

206/2012, 60/2016 e PL 3968/1997, que preveem

Em reunião, os conselheiros decidiram adotar

a disponibilização de rádios e televisores para uso

como estratégia, visitar os ministros do Superior

facultativo do hóspede nos quartos ou

Tribunal de Justiça, bem como parlamentares
ligados aos projetos.

