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“Reforma Trabalhista empurra país para a pobreza”, diz Associação de juízes 

Para a diretora de Cidadania e Direitos Humanos da Associação Nacional 

dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), Luciana Conforti, 

a Lei 13.467, da "Reforma Trabalhista”, vai acelerar o caminho do país 

para a pobreza extrema e a desigualdade social. 

A análise é feita com base em dados divulgados recentemente por uma 

Consultoria (LCA), amparada com informações do IBGE, demonstrando 

que de 2016 para 2017 cresceu (11%) o número de brasileiros em 

situação de pobreza: no ano passado era mais de 7%, o equivalente a 14,8 

milhões de pessoas. 

Leia mais 
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Fim da prisão após 2ª instância pode tirar 22 mil pessoas da cadeia 

 

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a prisão em segunda 

instância, que deve ser tomada nesta semana, pode levar à soltura de 

milhares de presos em todos os estados. Caso a Corte mude o 

entendimento sobre a antecipação de pena, detentos condenados em 

Tribunais de segundo grau, que ainda recorrem aos Tribunais superiores, 

poderão deixar o encarceramento. 

De acordo com dados do Painel do Banco Nacional de Monitoramento 

de Prisões (BNMP), do Conselho Nacional de Justiça, levantados pelo 

Correio Braziliense, o número de presos provisórios — que ainda não 

foram julgados em última instância — chega a 22 mil em um universo 

de 130 mil cadastrados. 

Leia mais 

Leilão de 2,8 milhões de barris de petróleo da União será no dia 16 de maio 
O Edital já foi publicado e estará disponível para consulta pública até 

24 de abril, período no qual poderão ser feitas sugestões de alteração 

e ser sanadas dúvidas dos interessados. 

A licitação será coordenada pela Pré-Sal Petróleo, Estatal responsável 

pela comercialização do óleo que pertence à União. Os barris serão 

divididos em quatro lotes, que poderão ser adquiridos por um único 

comprador ou por várias empresas. 

Leia Mais 

 

“Saída de Raúl Castro marca nova era para direitos humanos em Cuba” 

 

Disse a Anistia Internacional na última segunda-feira (16 de abril). A AI 

afirmou que o fim do mandato do presidente de Cuba, Raúl Castro, 

deve representar "o anúncio de uma nova era para os direitos humanos" 

na Ilha. A organização internacional publicou sua proposta de roteiro 

para o novo governo cubano com o título "Transformar o 

enfrentamento em diálogo". 

Após completar dois mandatos de cinco anos, Raúl Castro deverá deixar 

a Presidência do país na próxima quinta-feira (19 de abril). 

Leia mais 

 
Reclamações sobre telecomunicações caem 23% no primeiro trimestre 

Em comparação com o mesmo período de 2017 segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). As 
reclamações se referem a telefonia fixa e móvel, serviços de banda larga e assinatura de televisão. 
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