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Votação da Reforma Trabalhista-Sindical agendada para hoje na CAE do Senado 

A Comissão de Assuntos Econômicos agendou para hoje (30 de 
maio) a votação da Reforma Trabalhista-Sindical (PLC 38/16 - PL 
6.787/16). O relatório favorável do senador Ricardo Ferraço (PSDB-
ES) foi dado como lido, embora não tenha sido.  
Essa decisão é objeto de questionamento formal da senadora Gleisi 
Hoffman (PR), líder do PT na Casa. 
 

Leia mais 
 

Oposição promete paralisar votações no Congresso 

 

Lideranças da oposição prometem obstruir as votações na Câmara e 
no Senado em protesto contra a permanência do presidente Michel 
Temer. A estratégia é evitar a votação de itens polêmicos defendidos 
pelo governo, como a Reforma Trabalhista na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado.   
A pauta das duas Casas está trancada por Medidas Provisórias. A 
única proposta que os oposicionistas admitem votar é a que acaba 
com o foro privilegiado para milhares de políticos e outras 
autoridades, que aguarda análise em segundo turno no plenário do 
Senado. 

Leia mais 

Contas de luz de junho terão bandeira verde, sem acréscimo na tarifa 
A bandeira tarifária que será aplicada nas contas de luz no mês 

de junho será a verde, o que significa que não haverá custo 

extra para o consumidor. 

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o 

retorno da bandeira verde foi possível pelo aumento das chuvas 

nos reservatórios das hidrelétricas em maio e pela perspectiva 

de redução do consumo de energia elétrica no país. 
 

Leia Mais 

 

Laboratório segue na liderança dos maiores anunciantes 

 

Pelo segundo ano consecutivo, o Laboratório mexicano Genomma, 

dono de marcas como Cicatricure e Asepsia, lidera o ranking dos 

maiores anunciantes do país com verba de R$ 1,3 bilhão. 

O montante encolheu 12,74% em relação ao ano anterior, mas ainda 

assim é quase R$ 200 milhões a mais do que a segunda colocada, a Via 

Varejo, holding que reúne as gigantes Casas Bahia e Ponto Frio (e cuja 

verba encolheu 15,37% em 2016). 

Leia mais 

 

Semana tem anúncio do PIB e revisão dos juros 

Com indicadores importantes. Na quinta-feira, o IBGE divulga o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro 
trimestre de 2017. Amanhã (31), o Comitê de Política Monetária do BC decide o rumo da Selic, a taxa básica de 

juros, hoje em 11,25%. 

http://fenavenpro.org.br/2017/05/30/votacao-da-reforma-trabalhista-sindical-agendada-para-hoje-na-cae-do-senado/
http://fenavenpro.org.br/2017/05/30/oposicao-promete-paralisar-votacoes-no-congresso/
http://fenavenpro.org.br/2017/05/30/contas-de-luz-de-junho-terao-bandeira-verde-sem-acrescimo-na-tarifa/
http://fenavenpro.org.br/2017/05/30/laboratorio-segue-na-lideranca-dos-maiores-anunciantes/

