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Câmara faz sessão nesta semana para votar denúncia contra Michel Temer 

De volta aos trabalhos, após o recesso parlamentar, a Câmara dos 

Deputados pode votar nesta semana se autoriza o prosseguimento da 

denúncia da Procuradoria Geral da República contra o presidente 

Michel Temer por corrupção passiva. A sessão de votação está marcada 

para amanhã (2 de agosto), mas a conclusão da análise depende da 

presença de ao menos 342 deputados no plenário. 

No Senado, a semana começa com reunião de líderes para definir a pauta 

de votações dos próximos dias. Duas Medidas Provisórias precisam ser 

votadas para liberar a análise de outros projetos. Já o Conselho de Ética 

da Casa pode se reunir para analisar denúncia contra senadoras da 

oposição. 

Leia mais 

 

“Nunca houve desmonte tão grande dos direitos trabalhistas”, diz economista. 

 

A Reforma Trabalhista aprovada no Senado obedece a uma lógica 

favorável às empresas, e não aos trabalhadores, afirma o economista 

José Dari Krein, professor do Instituto de Economia da Unicamp e 

pesquisar do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho. 

"A regulação do mercado de trabalho não foi criada para seguir uma 

lógica apenas econômica, mas para preservar a vida das pessoas e 

garantir que a relação entre o capital e o trabalho não seja tão 

assimétrica", defende. Leia a entrevista que Krein deu à Folha por 

telefone. 

Leia mais 
 

Contas de luz terão bandeira vermelha em agosto 
A decisão foi anunciada pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel). Com a bandeira vermelha, a tarifa de energia 

terá cobrança adicional no mês que vem de R$ 3,00 a cada 

100 kWh consumidos. 

O sistema de bandeiras é atualizado mensalmente pelo órgão 

regulador, que avalia a o preço da energia, o volume de chuvas 

e a situação dos reservatórios das hidrelétricas em todo o País 

para tomar uma decisão. 

Leia Mais 
 

Empresas querem árbitro privado para solucionar disputas trabalhistas 

 

Grandes empresas poderão recorrer com maior frequência a árbitros 

privados para solucionar disputas com seus funcionários, explorando 

uma brecha aberta pela Reforma Trabalhista sancionada pelo 

presidente Michel Temer no início do mês. 

A arbitragem é um método de resolução de conflitos fora do sistema 

judiciário. No meio empresarial, ela é usada para garantir celeridade 

e rigor técnico a decisões que envolvem grandes volumes de dinheiro. 

 Leia mais 

 

“Com aumento de impostos, gasolina tem alta recorde no país”, diz ANP 

Na primeira semana após o aumento de impostos sobre os combustíveis, o preço da gasolina subiu, em média, 
8,22% no país. Foi o maior aumento desde que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

começou a fazer o levantamento semanal de preços, em 2004 
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