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Honestidade de candidatos será prioridade para 72% nas eleições de 2018
Aponta pesquisa realizada pela Ideia Big Data para o Brazil Institute
do Wilson Center. Os escândalos de corrupção envolvendo
personagens da política brasileira têm causado descrédito entre os
brasileiros com o Congresso Nacional.
Pelo menos 84% dos eleitores entrevistados revelam ainda que não
concordam com a frase “o Congresso representa o povo brasileiro”.
Leia mais
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Justiça trabalhista é 'babá cara', diz Roberto Jefferson
Em entrevista ao Jornal Folha de São Paulo, da quarta-feira desta semana
(17 de janeiro), o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson,
defendeu o fim da Justiça do Trabalho, que classificou de "excrescência
brasileira" e "babá de luxo".
A reação deve-se às decisões recentes que barraram a posse de sua filha,
a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ), como ministra do Trabalho.
Jefferson disse ainda que vai ser candidato a deputado federal por São
Paulo: “Eu busco a verdadeira absolvição para as minhas atitudes, que é
o voto popular”.
Leia mais
O emprego formal desaparece, a pobreza e a desigualdade avançam
Desde 2014, o Brasil perde 1 milhão de Postos de Trabalho com
carteira assinada por ano. Em dois anos, ganhou 8,6 milhões de
miseráveis. O País encerrou 2016 com 24,8 milhões de brasileiros
vivendo com menos de um quarto de salário mínimo.
A inflação oficial do País, fechou 2017, em 2,95%, a menor alta anual
desde 1998 e abaixo do piso da meta estabelecida pelo próprio
governo. Após a divulgação dos resultados pelo IBGE, no último 10 de
janeiro, os palacianos anteviram um próspero período de juros baixos
e de recomposição do poder de compra do trabalhador.
Leia Mais
Pedido de impeachment de Gilmar Mendes
Aproxima-se de 2 milhões de assinaturas o pedido de impeachment do
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, que circula
na internet. Até às 12h desta quarta-feira (17 de janeiro), o abaixoassinado publicado no site change.org já acumulava o apoio de 1.881.548
pessoas. A meta do criador da petição, José Luiz Maffei, é atingir 3
milhões de assinaturas.
O documento deve ser entregue ao senador paranaense Alvaro Dias, précandidato à Presidência da República (Podemos). Cabe ao Senado
analisar a abertura desse tipo de processo por crime de responsabilidade
contra ministros do Supremo.
Leia mais
Tesouro não vai cobrir rombo de R$ 18,3 bilhões no FAT
Neste ano, o Tesouro Nacional não cobrirá um buraco de R$ 18,3 bilhões no caixa do FAT (Fundo de Amparo
ao Trabalhador) responsável pelo pagamento de benefícios sociais como seguro-desemprego e abono salarial.

