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Reforma Trabalhista é aprovada na CCJ
Por 16 votos a nove, relatório é aprovado no Senado Federal e aguarda próxima fase
Na noite da última quarta-feira (28), foi aprovado
na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça),o
PLC 38/2017, que prevê mudanças na atual CLT.
A proposição é de autoria do executivo e tem
relatório do deputado Eunício Oliveira (PMDB/CE).
O texto aprovado na Comissão terá requerimento
de urgência analisado pelos senadores na próxima
terça-feira (4). Caso seja aprovado, o PLC entra na
pauta do plenário após duas sessões ordinárias.
Segundo o relator do projeto, a previsão é de que
as votações sejam concluídas antes do recesso
parlamentar, que começa no dia 18 de julho.

Início de vigência do Decreto sobre
manipulação de carnes é postergada
O governo do estado estabeleceu um prazo de um

28 de junho, com participação da Fecomércio-RS.

ano para que açougues e fiambrerias (incluindo

Os parlamentares e participantes do evento

aqueles que funcionam dentro de supermercados)

deliberaram pela criação de grupo de estudos que

se adequem às novas regras para manipulação de

integre Executivo, Legislativo, áreas técnicas e

produtos de origem animal. As regras haviam sido

representantes de estabelecimentos comerciais,

impostas pelo Decreto nº 53.304, de 24 de

para elaboração de um projeto de lei sobre o

novembro de 2016 e pelas Portarias 66 e 146 de

assunto. Além disso, também foi entregue ao chefe

2017. A insatisfação de muitos empresários e

da Casa Civil, Fábio Branco, abaixo-assinado com

entidades do setor foi manifestada em audiência

quase 8 mil assinaturas solicitando a revogação do

pública ocorrida na Assembléia Legislativa no dia

decreto.

Fecomércio-RS Debate encerra ciclo de
palestras com o tema “Reforma da
Previdência: perda ou garantia de direitos?”
O deputado federal e vice-líder do governo na

economista-chefe da entidade, Patrícia Palermo

Câmara Federal, Darcísio Perondi (PMDB/RS), a

fizeram perguntas ao deputado

convite da Fecomércio-RS, esteve presente na
última edição do ciclo de palestras sobre as
Reformas, que aconteceu na sexta-feira (30). O
deputado apresentou uma série de dados acerca
da

situação

atual

do

situação

do

sistema

previdenciário brasileiro, ressaltando a urgência de
uma reforma para que haja sustentabilidade
financeira do mesmo.
Ao final da palestra, o vice-presidente e também
coordenador

do

Fecomércio-RS,

Conselho
Leonardo

de

Economia

Schreiner

e

da
a

Fecomércio-RS se posiciona na Câmara em
relação ao projeto sobre informações no
código de barras
O PL 91/2015, que prevê a inclusão de data de

sendo

vencimento em códigos de barra está na Mesa

obrigatoriedade de fornecer informação de data de

Diretora da Câmara dos Deputados. No final da

validade

última semana, a Fecomércio-RS enviou ofício na

necessariamente, por substituição da tecnologia

a

com

atualmente empregada por uma nova que seja

posicionamento contrário à proposição de autoria

capaz de comportar informações adicionais. Além

do Deputado Adail Carneiro (PHS/CE).

disso, os produtos já possuem data de validade em

A Entidade considera a proposição inadequada,

seus rótulos, o que permite ao consumidor verificar

pois, do ponto de vista econômico, sua aprovação

se o que está sendo adquirido está dentro do prazo

implicaria

adequado para consumo.

todos

os

deputados

em

elevados

estabelecimentos

comerciais,

gaúchos

custos
que

aos

acabariam

repassados

no

aos

código

consumidores.

de

barras

A

passa,

