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Temer planeja anunciar aumento do Bolsa Família no 1º de Maio
Sem força política para aprovar projetos prioritários no Congresso
Nacional, o presidente Michel Temer terá de contar, segundo assessores,
com a adoção de medidas a seu alcance para tentar mostrar que não está
paralisado e melhorar sua imagem.
O aumento do Bolsa Família está nesta linha e Temer planeja anunciá-lo
em 1º de Maio, Dia do Trabalho, segundo revelaram assessores
presidenciais ao Blog do Valdo Cruz no G1.globo.com. O martelo será
batido hoje (26 de abril) em reunião do presidente com a equipe dos
Ministérios do Desenvolvimento Social e do Planejamento.
Leia mais
Acidentes de trabalho no mundo: números piores que os de qualquer guerra
Segundo OIT, são 6,3 mil trabalhadores mortos por dia, o equivalente a
2,3 milhões por ano. Para especialistas, o Brasil, 4º colocado no ranking
de acidentes de trabalho no mundo, pode ter situação piorada com a
"Reforma Trabalhista”, já em vigor no Brasil.
Esta é a conclusão de especialistas reunidos na terça-feira desta semana
(24 de abril) na Comissão de Direitos Humanos e Participação
Legislativa do Senado.
Leia mais
Governo quer aproveitar Projeto em tramitação para regulamentar Reforma Trabalhista
O texto do Projeto que já está em tramitação no Senado é de autoria
de Ricardo Ferraço (PSDB-ES) e relatado na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) por Armando Monteiro (PTB-PE). O objetivo do Governo
é regulamentar pontos do trabalho intermitente previsto em Medida
Provisória, que caducou na segunda-feira passada (23 de abril).
Os demais itens devem ser abordados em um Decreto que está em fase
de estudos na Casa Civil e que deve sair nas próximas semanas. A
equipe técnica realiza uma série de reuniões para tratar do assunto.
Leia Mais
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Pobreza atinge 17,3 milhões de crianças e jovens brasileiros
A publicação “Cenário da Infância e da Adolescência no Brasil”, lançada
na nesta semana pela Fundação Abrinq, aponta que 40% de crianças e
adolescentes com até 14 anos de idade vivem em situação domiciliar
de pobreza no Brasil, o que representa 17,3 milhões de jovens.
A realidade de 2018, porém, pode ser ainda pior. Durante a
apresentação do estudo, a administradora executiva da Fundação
Abrinq, Heloisa Oliveira, destacou que “o impacto da política de cortes
de investimentos adotada pelo governo Michel Temer ainda não foi
medida”.
Leia mais
Gastos de brasileiros no exterior crescem 10,2%
Os gastos chegaram a US$ 4,932 bilhões no primeiro trimestre deste ano, sendo o maior resultado para o período, desde
2015, quando foi registrado o valor de US$ 4,474 bilhões, em despesas com viagens internacionais. Os dados foram
divulgados na última quarta (25 de abril) pelo Banco Central (BC).

