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Renan faz tentativa de votar pacote anticorrupção, mas não consegue 

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), colocou 
em votação um requerimento de urgência para que o projeto 
sobre corrupção, aprovado na madrugada pela Câmara, fosse 
votado pelos senadores ainda na noite desta quarta-feira (30), 
mas não conseguiu. 
No painel eletrônico, 44 senadores votaram contra a urgência e 
14 a favor. Com a rejeição do requerimento, o projeto 
anticorrupção foi encaminhado para análise da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, onde deverá ser 
debatido antes de ser votado pelo plenário. 
 

Leia Mais  

Projeto que diminui recursos para Sindicatos recebe parecer favorável  

 

O relator do PLS 385/16, do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), que 
limita o pagamento da contribuição sindical somente pelos filiados 
recebeu parecer favorável, com emenda, que foi apresentado, 
nesta terça-feira (29), pelo relator, senador Wilder Morais (PP-GO), 
na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). 
Pela proposta, as contribuições devidas aos Sindicatos, pelos 
sindicalizados de categorias econômicas, profissionais ou das 
profissões liberais por eles representados, serão, sob a 
denominação de “contribuição sindical”, pagas, recolhidas e 
aplicadas na forma estabelecida. 

 Leia Mais 

Para relator, Câmara “dizimou” pacote anticorrupção 
 
 
 
 

Das dez medidas propostas inicialmente pelo Ministério Público 
Federal, só três foram preservadas. Entre outras mudanças, 
deputados incluíram punição para juízes, promotores e 
procuradores e excluíram a criminalização do enriquecimento 
ilícito.  

Leia Mais 

 

Desemprego atinge 12 milhões de pessoas e IBGE vê desalento 

 

 

O número de desempregados segue crescendo no país. Segundo a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, 
divulgada em 30 de novembro pelo IBGE, a taxa de desemprego 
em outubro atingiu 11,8% da força de trabalho, um aumento de 
0,2% ponto percentual frente ao trimestre encerrado em julho. 

 Leia Mais 
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