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Operação Lava Jato é premiada por Transparência Internacional
“Lidando com um dos maiores escândalos de corrupção do planeta,
o caso Petrobrás, eles investigaram e denunciaram sob penas
severas alguns dos mais poderosos membros da elite política e
econômica brasileira”, destaca a Transparência Internacional.

Leia Mais

Terceirização: parecer do senador Paim sobre PLC 30 está na pauta de hoje
O parecer do senador Paulo Paim (PT-RS) sobre o Projeto de
terceirização está na pauta do plenário do Senado hoje (6 de
dezembro). O PLC 30 está em discussão no âmbito da Agenda
Brasil.
O PLC 30/15, já aprovado na Câmara (PL 4.330/04), regulamenta
os contratos de terceirização e as relações de trabalho deles
decorrentes. Isto é, regulamenta a modalidade de contratação
para as atividades meio e a expande para a atividade-fim
Leia Mais

Pressionado por aliados, Temer promete novo pacote econômico e nega substituição de Meirelles
Poupado pelos organizadores dos protestos realizados nesse
domingo (4) em todo o país, o presidente Michel Temer
reconheceu a insatisfação de seus aliados, especialmente os
tucanos, com os rumos da economia, prometeu lançar um pacote
na tentativa de retomar o crescimento e negou que cogite trocar o
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
Leia Mais

Projeção para inflação cai para 6,69%; piora estimativa para o PIB
O mercado financeiro, consultado pelo Banco Central, reduziu a
projeção de inflação para este ano pela quarta vez seguida. A
estimativa de inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA), caiu de 6,72% para 6,69%.
Para 2017, a taxa foi mantida em 4,9% há três semanas. As
estimativas fazem parte de pesquisa Boletim Focus feita pelo BC
ao mercado financeiro sobre os principais indicadores
econômicos.
Leia Mais

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Reforma da Previdência pode gerar economia de R$ 678 bi, diz governo.

