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Cancelada reunião da Comissão que examina MP da Reforma Trabalhista
A reunião da Comissão Mista que examina a MP 808/17, prevista
para acontecer na quarta-feira desta semana (14 de março) foi
cancelada. A Medida Provisória, negociada no Senado, permitiu
a aprovação do PLC 38/17 que altera pontos da Reforma
Trabalhista.
O cancelamento se deu em razão de impasse na indicação do
relator da matéria. Diante disso, a MP corre sério risco de cair por
decurso de prazo de validade do texto, que vence no próximo dia
23 de abril.
Leia mais
Cadastramento biométrico para as próximas eleições termina no final de março
A fase atual do cadastramento biométrico dos eleitores vai até o
próximo dia 30. Cidadãos devem consultar o site dos Tribunais
Eleitorais de cada Estado para saber se a sua cidade faz parte
daquelas que deverão realizar o procedimento obrigatório de
coleta das impressões digitais neste ano.
Sem cadastro, não será autorizado o voto. Em vários municípios,
esse prazo já foi encerrado.
Leia mais
Reajuste suave nos preços de medicamentos
A maior parte das mudanças necessárias para a adequação ao reajuste
de preços de medicamentos, já foi feita pelas Redes de Farmácias,
segundo varejistas.
A previsão é que os valores dos remédios subam, em média, 2,5%,
similar ao nível de 2017 e abaixo das projeções de inflação para 2018.
Leia Mais
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Correios iniciam entrega em dias alternados
Os Correios iniciaram a implantação de um novo sistema de entrega de
correspondências, a chamada Distribuição Diária Alternada (DDA) em
todo país. Os carteiros não passarão mais todos os dias nas localidades e
seguirão um calendário com algumas passagens por semana.
O cronograma de implementação da mudança, que começou este mês,
irá até maios de 2019, e atingirá, inicialmente, 743 cidades.
Leia mais

Eleição 2018: Novo teste para Lei que prevê cota de mulheres candidatas
Lei atual prevê pelo menos 30% de candidatas, mas, em 2016, 86% dos 18,5 mil candidatos que não receberam voto eram
mulheres. No Congresso, só 11% dos parlamentares são do sexo feminino.

