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Entidades sindicais pedem ao STF para suspender PEC da Reforma da Previdência 
A solicitação ao Supremo Tribunal Federal, que suspenda a tramitação da 
Proposta de Emenda à Constituição, enviada pelo governo no início deste 
mês, que estabelece uma Reforma na Previdência Social aconteceu no 
último dia 20 de dezembro. A PEC foi apresentada pelo presidente Michel 
Temer no Palácio do Planalto e, entre outros pontos, estabelece idade 
mínima de 65 anos, para homens e mulheres, poderem se aposentar. 

Leia mais 

 

Apagar das Luzes 

 

As atividades políticas de 2016 encerram-se nessa semana. A Câmara 
dos Deputados, pressionada por governadores votará projeto de 
renegociação da dívida dos Estados (PLP 257/2016). A situação das 
unidades federativas é dramática e antecipa o que pode ocorrer com 
a União, caso a economia continue em frangalhos. Reformas estão a 
caminho, entretanto não se pode permitir que o trabalhador arque 
sozinho com o custo dos erros do passado. 

Leia mais 

Com a mão na massa 

 

O perfil batalhador da nova classe média se refere nos números do 
empreendedorismo no Brasil, do ano passado para cá. Em plena crise 
econômica, boa parte das pessoas que perderam o emprego, decidiu abrir 
um negócio próprio. 
Prova disso é que a taxa de empreendedorismo nascente quase dobrou no 
país, passando de 3%, em 2014, para 6,7% em 2015, segundo o relatório 
GEM Brasil (Global Entrepreneurship Monitor) divulgado pelo Sebrae. 
 

Leia mais 

 
MP vai propor que negociação prevaleça sobre lei trabalhista 
O perfil batalhador da nova classe média se refere nos números do 
empreendedorismo no Brasil, do ano passado para cá. Em plena crise 
econômica, boa parte das pessoas que perderam o emprego, decidiu 
abrir um negócio próprio. 
Prova disso é que a taxa de empreendedorismo nascente quase 
dobrou no país, passando de 3%, em 2014, para 6,7% em 2015, 
segundo o relatório GEM Brasil (Global Entrepreneurship Monitor) 
divulgado pelo Sebrae. 

 
Leia mais  

 
Cálculo aposentadoria 

Simule sua idade para se aposentar caso seja aprovada a Reforma da Previdência. 
Acesse: www.previdencia.org.br 
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