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Reforma da Previdência: texto vai à Camara hoje 

O presidente Michel Temer se reuniu no domingo de Páscoa (16 
de abril) com ministros e parlamentares envolvidos na elaboração 
da Reforma da Previdência para dar os retoques finais. 
Apesar do desgaste causado pelas delações da Odebrecht, o grupo 
diz que vai manter o calendário, e apresenta hoje à Câmara o 
Relatório final. 
  
Leia mais 

 

“Reforma Trabalhista inverte princípios do Direito do Trabalho”, afirma Anamatra 

 

O deputado Rogério Marinho, relator da Reforma Trabalhista (PL 
nº 6787/2016) na Comissão Especial destinada a analisar o tema, 
apresentou na última quarta (12 de abril), Relatório com 
substitutivo ao PL, encaminhado ao Parlamento pelo Governo 
Federal. O novo texto pode ser votado hoje e é forte a pressão no 
Parlamento para que o mesmo tramite de forma célere na Câmara 
dos Deputados. 
 

Leia mais 

74 ameaças a direitos em tramitação no Congresso 

O Diap atualizou as principais ameaças aos direitos em tramitação no 
Congresso Nacional. Das 55 ameaças identificadas em 2016, algumas 
foram aprovadas no mesmo ano, como a PEC 241/PEC 55, que 
congelou o orçamento por 20 anos. E novas iniciaram sua tramitação 
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, perfazendo um total 
de 74 ameaças à direitos e à democracia. 
 
Leia Mais 

 

Mobilização Nacional de Vacinação Contra Gripe 

 

A Campanha deste ano que já começou, inclui, pela primeira vez, os 
profissionais de educação no grupo prioritário. Cerca de 2,3 milhões 
de professores de escolas das redes pública e privada devem ser 
imunizados nos Postos de saúde de todo o país. 
Nos dias 2 e 3 de maio, os docentes serão vacinados nas escolas. 
Idosos, trabalhadores do setor de saúde, crianças de 6 meses até 5 
anos, gestantes, mulheres no pós-parto, indígenas, população privada 
de liberdade, inclusive os adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa, e pessoas com doenças crônicas continuam como 
público-alvo da vacinação. 
 

Leia mais 

 
Semana tem novo feriado prolongado: o 3º do ano 

 
Terceiro dos oito feriados prolongados de 2017, 21 de abril é mais uma oportunidade para viajar. Para quem vai 

pegar a estrada, a dica é se programar para evitar os horários de pico. 
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