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“Reforma da Previdência será aprovada no primeiro semestre”
Afirmou o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, em
entrevista exclusiva ao Congresso em Foco. “Não é questão
de querer fazer, é imperativo fazer. Nós aprovaremos a
Reforma no primeiro semestre, nas duas Casas”, afirmou, em
tom assertivo.
Ele destacou que o governo tem uma base de sustentação “de
88% do Congresso”. Assim, argumenta, pode “queimar
alguma gordura” da base e ainda aprovar a reforma “com
bastante folga”.
Leia mais

Conta de luz pode ficar até 9% mais cara este ano
A dívida do governo federal com as distribuidoras de energia
elétrica, como a Light – e que será paga por consumidores,
indústria e comércio pelos próximos anos – deverá ganhar
aumento médio entre 8% e 9% nas contas de luz, só em 2017. A
previsão é da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
compartilhada pela Abradee, entidade que reúne as
concessionárias do setor.
Leia mais

Temer lerá mensagem na abertura do ano no Congresso, diz Planalto
O presidente Michel Temer vai participar da sessão de
abertura do ano legislativo no Congresso Nacional nesta
quinta-feira, de acordo com informações do Palácio do
Planalto.
A sessão solene ocorre tradicionalmente todos os anos no
dia 2 de fevereiro para marcar a volta dos trabalhos da
Câmara e do Senado. As duas Casas entraram em recesso no
dia 23 de dezembro.
Leia Mais

PL 6.787/16: parecer técnico-jurídico analisa Reforma Trabalhista
Em extenso e detalhado parecer técnico-jurídico, o advogado
trabalhista e membro do corpo-técnico do DIAP, Hélio Gherardi
analisa o Projeto de Lei 6.787/16, do governo Temer, que altera a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para instituir uma
Reforma Trabalhista.
Encaminhado à discussão na Câmara, no dia 23 de dezembro, o
Projeto aguarda despacho, que será feito após a eleição da Mesa
Diretora da Casa.
Leia mais

Desemprego sobe
Em 2016, taxa foi de 11,5%, com 11,8 milhões de pessoas, sem trabalho, em todo o país. Informações do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicadas no último dia 31 de janeiro. Maior média
registrada para um ano.

