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Brasil pode ser processado na Corte Interamericana de Direitos Humanos 

Com o tema “Legislar, avançar e resistir”, uma Audiência Pública 

realizada nesta semana na Comissão de  Direitos Humanos do Senado, 

presidida pelo senador Paulo Paim (PT-RS), debateu a legislação como 

forma de proteção aos direitos sociais. No foco das discussões, estavam 

os retrocessos trazidos pela Reforma Trabalhista. 

De acordo com o procurador regional do Trabalho Cristiano Paixão, do 

Ministério Público do Trabalho da 10ª Região, no cenário pós Reforma, 

para fazer valer os direitos sociais garantidos na Constituição Federal de 

88, é fundamental ativar o sistema interamericano de proteção aos 

direitos humanos, do qual o Brasil faz parte. 

Leia mais 
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Anvisa acelera apuração de sobrepreço de remédio 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária investigou 75% dos casos de 

denúncias que recebeu de compras públicas de remédios em que o 

preço excede o teto que ela impõe aos produtos. 

As multas aplicadas totalizaram R$ 69 milhões. Há um limite máximo de 

alguns preços que as Distribuidoras de medicamentos devem observar 

ao vender para entidades públicas, como Municípios ou Estados. 

Leia mais 

Cresce o temor dos Bancos com o cenário das eleições 
O risco representado pela escolha do novo presidente da República, 

que pode mudar a política econômica, ultrapassou a inadimplência na 

lista das principais preocupações dos Bancos no Brasil. 

Dado divulgado no último dia 17 pelo Banco Central mostra que 68% 

das instituições financeiras citaram as eleições como um risco. 

Leia Mais 

 

PIS / Pasep: saque para todos 

 

Sem os recursos das contas inativas do FGTS para turbinar a economia, 

o governo está agora em busca de outros incentivos que não tenham 

impacto sobre as contas públicas. 

Em sua primeira entrevista exclusiva, o ministro do Planejamento, 

Esteves Colnago, afirmou a “O Globo” que a equipe econômica apoia 

uma proposta do Congresso de criar uma janela para que trabalhadores 

de qualquer idade saquem recursos do Pis / Pasep depositados até 

1988. Segundo ele, isso pode injetar até R$ 15 bilhões na economia. 

Leia mais 

 
Cresce o número de pessoas que dedicam tempo com tarefas domésticas 

Segundo avaliação do IBGE. A crise e a perda de rendimento do trabalhador pode ter levado as pessoas a terem que se 
dedicar mais as tarefas domésticas. A pesquisa aponta também que o homem está participando mais dos afazeres em casa, 

mas a mulher ainda trabalha o dobro. 
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