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Governo federal terá ‘poupatempo’ digital 
O governo vai oferecer todos os serviços públicos em uma 
plataforma online. A medida faz parte de ampla reforma da 
gestão pública, que o presidente Michel Temer vai anunciar 
em março, para melhorar o atendimento da população e 
buscar reduzir custos com a máquina governamental, 
incluindo gastos com pessoal. 
A meta é buscar economia semelhante à resultante da prática 
de digitalização em outros países. O custo pode cair a 5% do 
que é desembolsado hoje 

Leia mais 

 

Recuperação do emprego deverá ser lenta 

 

O ano de 2016 foi pior que 2015 para o mercado de trabalho. Embora a 
destruição de empregos formais tenha sido menos intensa, quem foi atrás 
de uma vaga, encontrou um mercado de pior qualidade. 
Estudo com dados reunidos, até setembro, pelos pesquisadores do IPEA 
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) José Ronaldo de Castro Souza 
Jr. e Sandro Carvalho mostra que o caminho de reinserção encontrado 
pela maior parte dos desempregados ocorreu pela informalidade. 
 

Leia mais 

19 anos de Código de Trânsito Brasileiro 
Neste domingo (22 de janeiro), o atual Código de Trânsito 
Brasileiro completou 19 anos de vigência. Após 31 Leis que 
o alteraram, com o complemento de 655 Resoluções do 
Conselho Nacional de Trânsito e com a possibilidade de ser 
revogado e substituído pelo projeto de novo Código de 
Trânsito em tramitação na Câmara dos Deputados (PL n. 
8.085/14), quais são as principais questões que ainda não 
foram resolvidas para promover o trânsito em condições 
seguras e que são objetivo maior de todo o Sistema Nacional 
de Trânsito? 
 
Leia Mais 

 

Reforma da Previdência vai dificultar acesso à aposentadoria, diz Dieese 

 

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos divulgou nessa última sexta-feira (20 de janeiro) nota 
técnica em que afirma que a Reforma da Previdência Social vai 
restringir o direito à aposentadoria. 
"O que esse projeto vai fazer é estender, na verdade, sob a capa de 
igualdade de tratamento ao impor idade mínima e ampliar o tempo de 
contribuição, é condenar a maior parte dos trabalhadores brasileiros a 
não se aposentar mais", disse a economista do Departamento, Patrícia 
Pelatieri, após participar de uma reunião com líderes sindicais. 
 

Leia mais 

 Perda de empregos foi maior nos serviços 

Maior empregador da economia brasileira, o setor de serviços teve em 2016 o seu pior ano da história no 
mercado de trabalho formal, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

http://fenavenpro.org.br/2017/01/24/governo-federal-tera-poupatempo-digital/
http://fenavenpro.org.br/2017/01/24/recuperacao-do-emprego-formal-devera-ser-lenta-afirmam-economistas/
http://fenavenpro.org.br/2017/01/24/19-anos-de-codigo-de-transito-brasileiro/
http://fenavenpro.org.br/2017/01/24/reforma-da-previdencia-vai-dificultar-acesso-a-aposentadoria-diz-dieese/

