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CCJ do Senado realiza hoje duas Audiências Públicas sobre Projeto da Reforma Trabalhista 

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado realiza nesta terça-feira 
(27 de junho), duas Audiências Públicas — uma pela manhã e outra à 
tarde — sobre o PLC 38/17.  
Na quarta-feira (28 de junho), o colegiado vota o parecer favorável do 
relator, senador Romero Jucá (PMDB-RR). A matéria passou antes pelas 
Comissões de Assuntos Econômicos (CAE); e de Assuntos Sociais (CAS). 
Na primeira passou o Relatório favorável ao texto aprovado pela 
Câmara. Na segunda, o Relatório foi rejeitado. 

Leia mais 
 

Pesquisa aponta que população rejeita continuidade do governo Temer 

 

A pesquisa realizada pelo Datafolha, além de revelar a menor 
popularidade de um presidente nos últimos 28 anos, também 
indica que a população não quer mais Temer no cargo. De acordo 
com 65% dos entrevistados, o melhor para o País seria a saída 
do peemedebista. A permanência de Temer até o fim de 2018 é 
opção de 30% dos entrevistados pelo Datafolha. 
Para 76% dos entrevistados, seria melhor se o peemedebista 
renunciasse ao mandato, enquanto 20% dos que responderam 
rejeitam essa possibilidade. Os 4% restantes não souberam 
responder. 

 Leia mais 
 

Paulo Paim pede mobilização da sociedade contra as "Reformas" 
“Meus amigos e minhas amigas, peço a todos, cidadãos, 

Sindicatos, Associações, Federações, Confederações e Centrais 

sindicais que atuem e procurem os senadores do seu Estado”. 

Paim disse ainda “que essa Reforma Trabalhista, só retira 

direitos da nossa gente” e que precisa muito do empenho e 

atuação de cada um, de nós, para derrubar as Reformas 

Trabalhista e Previdênciária, mais conhecidas como 

contrarreformas do governo Temer. 
 

Leia Mais 

 

Crise amplia casos de afastamento do trabalho por ansiedade 

 

Medo em relação ao futuro, palpitações, insônia, falta de ar, 

sensação de paralisia. Situações assim, que descrevem alguns dos 

sintomas de ansiedade, têm levado mais pessoas a ficarem 

afastadas do trabalho. 

Dados da Secretaria de Previdência mostram que as concessões 

de auxílio-doença por transtornos de ansiedade cresceram 17% 

em quatro anos. Passaram de 22,6 mil, em 2012, para 26,5 mil 

em 2016.  Neste período, as despesas com o benefício à União 

foram de R$ 1,3 bilhão. 

 Leia mais 

 Conselho revê meta de inflação 

Na próxima quinta-feira (29 de junho) a reunião do Conselho Monetário Nacional pode alterar a meta de inflação 
para 2019, dos atuais 4,5% ao ano para 4,25%. 
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