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Termina amanhã o prazo para transferir, atualizar ou emitir o título eleitoral 
Para participar das Eleições de 2018 os eleitores devem procurar uma 

unidade da Justiça Eleitoral para regularizar a situação. Amanhã, quarta-

feira (9 de maio) é o limite. 

O 1º turno ocorre daqui a cinco meses, no dia 7 de outubro. Se nenhum 

dos candidatos a presidente ou governador tiver mais da metade dos votos 

válidos, o 2º turno deve ocorrer em 28 de outubro. 

Leia mais 

0 

“Reforma Trabalhista só deve valer para Ação posterior”, decidem juízes 

 

As regras trazidas pela Lei 13.467/2017, a chamada Reforma 

Trabalhista, só devem valer para processos e contratos iniciados após 

11 de novembro de 2017 – data em que a Legislação entrou em vigor. 

Esse foi o entendimento da Associação Nacional dos Magistrados da 

Justiça do Trabalho (Anamatra), aprovado neste final de semana, 

durante o Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(Conamat), realizado em Belo Horizonte e que reuniu cerca de 700 

juízes e desembargadores de todo país. 

Leia mais 

Votações despencam no Congresso antes mesmo do início da campanha eleitoral 
Oficialmente, a campanha eleitoral começa só em 16 de agosto, mas 

a pouco mais de três meses deste prazo é possível perceber ritmo mais 

lento de trabalho na Câmara e no Senado por causa das eleições deste 

ano. Nas duas Casas, é frequente ver os corredores vazios e 

cancelamentos de sessões dos Plenários e das Comissões por falta de 

quórum. 

Na Câmara, desde o início do ano legislativo, em 5 de fevereiro, até o 

último dia de abril, foram aprovadas 21 matérias em plenário. 

Leia Mais 
 

Jornada dupla: mulheres trabalham 10 horas a mais do que homens 

 

A situação das mulheres em relação aos trabalhos domésticos não tem 

avançado. Segundo o IBGE, elas trabalham dez horas a mais que os 

homens, com jornada dupla e pouca ajuda em casa. 

A divisão do tempo entre o trabalho assalariado e o doméstico é a rotina 

de quase 93% das mulheres e de 78% dos homens que trabalham fora 

de casa. A diferença é que as mulheres trabalham 21 horas por semana 

em casa, e os homens apenas 11 horas. 

Leia mais 

 

Dois bilhões de pessoas vivem de ‘bico’ 

O Relatório “Mulheres e homens na economia informal”, divulgado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
mostra que os empregos informais já representam mais de 60% das vagas em todo o mundo. Na agricultura, 

informalidade chega a atingir quase 94%. 
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