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Congressistas já preveem o adiamento de votações 

Apesar do discurso oficial de que as votações no Congresso não 
sofrerão abalos com a divulgação dos novos alvos da Lava Jato, 
congressistas manifestaram preocupação na noite da terça-feira 
passada (11 de abril), já que a Câmara entra na reta decisiva de 
análise das Reformas Trabalhista e da Previdência. 
  
Leia mais 

 

PLS 218/16 que trata do trabalho intermitente volta à Comissão 

 

O Projeto que institui o contrato de trabalho intermitente é mais 
que uma ameaça iminente aos direitos dos trabalhadores e teve 
sua urgência retirada em plenário, voltando à discussão na 
Comissão de Assuntos Sociais. 
Trata-se, segundo o Ministério Público do Trabalho “de uma 
agressão ao princípio clássico da teoria geral dos contratos que 
determina toda relação de contrato formal deve ser “certo” e 
“determinado”, o que não é o caso do contrato de trabalho 
intermitente”. 
  

Leia mais 

Após alta real de 154% em duas décadas, mínimo vive impasse 
Depois de passar por elevação acelerada de seu poder de compra ao 
longo de duas décadas, o salário mínimo vive um momento de 
estagnação e impasse. Do lançamento do Plano Real até o início do 
segundo mandato de Dilma Rousseff (PT), o piso salarial recebeu 
reajustes que, acumulados, chegaram a 154% acima da inflação. 
Desde então, porém, os ganhos reais cessaram, e o mínimo tem sido 
basicamente corrigido pela variação do INPC - o que deverá se repetir 
no próximo ano. 
 
Leia Mais 

 

Senado aprova Projeto que cria o DUI 

 

O Senado aprovou na última terça-feira (11 de abril) a criação de um 
único Documento de Identificação para o país. A ideia é reunir dados 
biométricos e civis, como RG, Carteira de Habilitação e o Título de 
Eleitor no DIN (Documento de Identificação Nacional). 

A proposta segue para a sanção do presidente Michel Temer. 
 

Leia mais 

 
Depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas 

 
Doença, que mais incapacita pacientes, diz a Organização Mundial da Saúde. O número de casos da patologia, 

estimado em 2015, representa um aumento de 18% desde 2005. 
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