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Às vésperas de greve geral, proposta da Reforma Trabalhista é aprovado na Câmara 

O texto que muda diversos pontos da CLT e prioritário para o 
Governo Michel Temer, vai agora ao Senado. A proposta foi 
aprovada ontem (26 de abril), às 22h30min, no plenário da Câmara 
dos Deputados. A aprovação é um importante teste para o Planalto, 
antes da votação da Reforma da Previdência. Entretanto, as duas 
Reformas são vistas com ressalvas por parte da população, que 
planeja uma greve nacional para amanhã (28.de abril). 
 
Leia mais 

 

Restrição de direito a foro privilegiado é aprovada por senadores em primeiro turno 

 

Senadores aprovaram em plenário, por unanimidade (75 votos), a 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC 10/2013), que praticamente 

extingue o chamado foro privilegiado para autoridades. De autoria do 

senador Alvaro Dias (PV-PR), a matéria foi aprovada em primeiro 

turno e ainda necessita passar por três sessões de discussão antes de 

ser votada em segundo turno. 

Leia mais 

Fuga de capital 
O Brasil foi o país que mais perdeu posições no ranking de 

atratividade para investidores estrangeiros em 2017, aponta a 

A.T.Kearney. O país caiu quatro colocações no levantamento da 

consultoria e ocupa o 16º lugar. Em 2015, estava em sexto. Os 

Estados Unidos seguem na liderança, à frente de Alemanha e 

China. 

 

Leia Mais 

 

Horário político no rádio e na TV pode acabar 

 

Um Projeto de Lei apresentado pelo senador Paulo Bauer (PSDB-SC) 
acaba com os programas de partidos políticos e com o horário 
eleitoral gratuito no rádio e na televisão (PLS 108/2017). Bauer 
acredita que poucos eleitores hoje em dia se valem desse tipo de 
propaganda para decidir em quem votar.  
Na avaliação dele, boa parte do debate político-partidário é travado 
por intermédio das redes sociais. A proposta foi encaminhada para 
análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, como 
informa o repórter Maurício de Santi, da Rádio Senado. 

Leia mais 

 Prazo para pagar imposto vence amanhã (28 de abril) 

O contribuinte que tem imposto a pagar e ainda não prestou contas com o fisco não pode deixar para mandar 
a declaração na última hora. A primeira parcela (ou parcela única) vence amanhã às 23h59min59s (horário de 

Brasília). 
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