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“Ocupar Brasília”, dias 17 e 24, contra as Reformas do governo Temer, decide movimento sindical
Depois da vitoriosa greve geral do dia 28 de abril, o movimento
sindical, por meio das Centrais sindicais, desdobra a mobilização, e
decide ocupar Brasília amanhã dia 17 e no próximo 24 de maio. E o
momento é bastante oportuno.
A mobilização contra as Reformas da Previdência (PEC 287/16) e
Trabalhista (PLC 38/17) tem surtido efeitos positivos. A primeira está
parada na Câmara depois de ter sido aprovada na comissão especial
na última terça-feira (9 de maio).
Leia mais
Bayer Pharma deve crescer no país, mas vê ano mais difícil
Dona do medicamento mais vendido no Brasil no ranking por receitas,
o anticoagulante oral Xarelto (rivaroxabana), a Bayer
Pharmaceuticals projeta crescimento de "dois dígitos baixos" nas
vendas no país em 2017, ano que tende a ser mais difícil do que foi
2016, de acordo com o gerente-geral da operação local, Rubens Weg.
Leia mais

Reforma Trabalhista será debatida por duas Comissões e pelo Plenário
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e a Comissão de
Assuntos Sociais (CAS) promovem amanhã (17 de maio) uma
segunda audiência pública conjunta para debater a proposta de
Reforma Trabalhista (PLC 38/2017), enviada pelo Executivo ao
Congresso. O debate tem início às 14h na sala 19 da Ala
Alexandre Costa.
Já aprovado pela Câmara, o Projeto passará pela análise das
duas Comissões e também da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ). O relator do PLC 38/2017 na CAE é o senador
Ricardo Ferraço (PMDB-ES). Na CCJ o relator é o senador
Romero Jucá (PMDB-RR). Na CAS ainda não há um relator
designado.
Leia Mais
Fraudes se sofisticam e exigem mais cuidado em transações pela internet
Os ciberataques detectados na semana passada em mais de 100
países mostram que nem mesmo grandes companhias estão imunes a
crimes digitais. Para quem compra produtos ou faz transações
financeiras pela internet, a recomendação é redobrar o cuidado, pois
golpes e fraudes têm se tornado cada vez mais sofisticados.
“Uma característica comum às fraudes na internet é que elas
envolvem temas do momento”, diz Camillo Di Jorge, presidente da
Eset no Brasil. No início do ano, a empresa de segurança com sede na
Eslováquia detectou um vírus disseminado por e-mail sobre os saques
do FGTS.
Leia mais
Inflação cai 1%
A Fundação Getulio Vargas divulga hoje a inflação medida pelo IGP-10. A expectativa é de uma queda de 1% nos
preços do indicador referente a maio.

