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Cunha arquiva segundo pedido 
de impeachment contra Temer

A quem Cunha está 
servindo? Um pedido 
de impeachment contra 
o vice-presidente da 
República, Michel Temer 
(PMDB) foi arquivado pelo 
presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), na 
terça-feira (5). O processo feito pelo advogado 
Mariel Marley Marra cita crime de responsabilidade 
sustentado pela assinatura de quatro decretos de 
abertura de crédito suplementar em 2015, o que 
ficou conhecido como “pedaladas fiscais”. Saiba maiS

Hoje é o último dia para 
o empregador pagar o 
Simples Doméstico

Entregue ao Ministério do Trabalho proposta para reposição 
decorrente de dias parados

Condsef, CNTSS e Fenasps encaminharam ofício (veja aqui) 
ao Ministério do Trabalho e da Previdência solicitando análise 
de proposta que trata da reposição de dias paralisados em 
função de movimentos de greves legítimos ocorridos em 2010, 
2012 e 2015. A proposta segue os moldes de termo que já foi 
assinado para servidores do Ministério da Saúde. Veja aqui 
minuta da proposta. O objetivo é garantir que haja a reposição 
de serviços eventualmente represados e também assegurar que 
os servidores não sofram penalizações em seus apontamentos funcionais.

As entidades pedem uma reunião com representantes do ministério para que se chegue 
a um consenso sobre esses processos. A expectativa é de que não haja empecilho visto que 
houve algum consenso prévio em encontros anteriores. Na proposta encaminhada, caberá 
aos gestores de cada unidade, em conjunto com seus servidores, elaborar um plano de 
compensação de serviços. Leia maiS

Termina hoje 
(7) o prazo para o 
empregador pagar 
as guias do Simples 
Doméstico relativas 
ao décimo terceiro 
e à folha de dezembro. São duas guias 
distintas e devem ser impressas no portal 
do eSocial. Para acessar basta clicar aqui.

Fique atento ao prazo e faça sua parte 
na luta por direitos iguais para todos!

Leia maiS
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