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Intervenção no Rio interrompe trâmite de 149 PECs no Congresso 

Para além da sensação de proteção imediata na população do Rio de Janeiro, 

os efeitos da intervenção federal na segurança pública do Estado, decretada 

pelo Governo Temer, sexta-feira passada (17 de fevereiro), terá implicações 

nacionais. 

Por exemplo, a interrupção, como determina a Constituição Federal, de 149 

Propostas de Emenda à Constituição, em tramitação no Congresso. As 

informações são do Estadão Conteúdo. 

Leia mais 0 

PTB deve anunciar Alex Canziani para Ministério do Trabalho 

 

O presidente da legenda, Roberto Jefferson, admitiu ao Poder360 que 

Canziani é o escolhido caso sua filha, a também deputada Cristiane Brasil 

(PTB-RJ), seja impedida de tomar posse por decisão do STF (Supremo 

Tribunal Federal). “É um excelente nome”, disse Jefferson. 

A “solução Canziani”, de todo modo, se viabilizar vai ser provisória, pois 

o deputado é candidato à reeleição.  

Leia mais 

OIT pede que governo revise pontos da Reforma Trabalhista 
A Organização Internacional do Trabalho cobrou do Governo Federal a 

revisão sobre pontos da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) que 

tratam da prevalência de negociações coletivas sobre a Lei.  

No novo relatório do Comitê de Peritos da OIT, no último dia 7 de 

fevereiro, o Organismo Internacional pede que o governo torne a 

legislação compatível à Convenção nº 98, Norma ratificada pelo Brasil que 

trata do direito de sindicalização e de Negociação Coletiva. 

Leia Mais 
 

Crediário no cartão será ruim para consumidor, dizem especialistas 

 

A proposta que busca seduzir o lojista para que ofereça crediário ao 

consumidor, em vez do parcelamento, sem juros, pode ter como elo 

fraco, justamente o cliente, que terá de redobrar o cuidado antes de 

escolher a melhor forma de pagamento, avaliam especialistas ouvidos 

pela Folha. 

Leia mais 

 
PRF divulga Balanço parcial da Operação Carnaval 2018 

A Polícia Rodoviária Federal registrou números de autuações menores que o ano passado. Passou de 5.226 
em 2017 para 4.245 este ano. Os números se referem aos cinco dias de festa (09 a 13 de fevereiro). A 

Operação só terminou no final da quarta-feira (14). 
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