BOLETIM INFORMATIVO Nº 128 | 16 de Janeiro de 2018
Edição: Assessoria de Comunicação Social da FENAVENPRO
Jornalista responsável: Tania Maria de Oliveira / Reg. 19198 JP
Designer Gráfico: Tathiana Marceli / Jorge Paulo Espindola
Maia admite que será difícil aprovar a Reforma da Previdência
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), admitiu em Nova
York, no último domingo (14 de janeiro) que será muito difícil, mas
ainda viável, aprovar a Reforma da Previdência.
Por outro lado, ele acredita que a piora das contas públicas dos
Estados pode facilitar a obtenção dos votos necessários.
Leia mais
0

Privatização da Eletrobrás deve ir ao Congresso no início de fevereiro
O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que o
Projeto de Lei sobre a privatização da Eletrobrás deve ser enviado ao
Congresso Nacional alguns dias antes do fim do recesso parlamentar, no
início de fevereiro.
Segundo ele, a proposta já está pronta e está nas mãos da Casa Civil,
órgão do governo responsável pelas análises finais da proposta.
Leia mais
Sindicatos entram com Ação para barrar privatização da Eletrobras
Representantes de Sindicatos de Trabalhadores da Eletrobras
entraram com Ação Popular em que pedem à Justiça que o governo
federal seja impedido de contratar empresas para realizar estudos de
avaliação necessários à privatização da elétrica, disse na segunda-feira
passada (15 de janeiro) a Federação Nacional dos Urbanitários (FNU).
Leia Mais
União cobra R$ 14,4 bilhões de igrejas, clubes e entidades assistenciais
A Receita Federal apertou a fiscalização contra igrejas, clubes esportivos
e organizações assistenciais, e hoje a União cobra R$ 14,4 bilhões em
dívidas dessas entidades por terem burlado as regras que lhes garantem
imunidade do pagamento de tributos.
O fisco já pediu que órgãos competentes investiguem as irregularidades
para avaliar quais entidades devem perder o direito à isenção por não
terem atuado plenamente como empresas sem fins lucrativos.
Leia mais
Preparativos para o julgamento de Lula
A presidente do STF, ministra Cármem Lúcia, recebeu o presidente do TRF-4 para debater questões de
segurança para o julgamento do Recurso do ex-presidente Lula, marcado para o próximo dia 24, em Porto
Alegre.

