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Eleições, Copa e Festas Juninas reduzem ritmo de votações no Congresso 
A proximidade das Eleições, o início da Copa do Mundo da Rússia e as 

Festas Juninas no país podem enfraquecer ainda mais o ritmo de 

votações no Congresso Nacional nas próximas semanas. Dessa forma,  

temas polêmicos e pautas do governo, como os compromissos 

assumidos com a greve dos caminhoneiros, podem ser afetados e ficar 

sem a definição de deputados e senadores. 

Na Câmara, o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), já 

negou que decretará recesso no período dos jogos da Copa do Mundo, 

mas lembrou: “As festas juninas podem impactar no quórum das 

votações”. 

Leia mais 
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OIT dá prazo até novembro para Brasil explicar Reforma Trabalhista 

 

A Organização Internacional do Trabalho  cobrou novas explicações do 

governo brasileiro sobre a Reforma Trabalhista, depois das críticas e 

acusações de "jogo político" feitas na semana passada pelo ministro do 

Trabalho, Helton Yomura, na 107ª Conferência Internacional do 

Trabalho, em Genebra. 

A OIT incluiu o Brasil na lista de países suspeitos de descumprir normas 

internacionais de proteção aos trabalhadores e começou a analisar o 

caso brasileiro esta semana. O governo terá que responder antes de 

novembro deste ano, quando acontece a próxima reunião do Comitê de 

Peritos da OIT. 

Leia mais 

Nova regra para uso de cheque especial começa a valer a partir de 1º de julho 
O cliente deverá ser alertado pelo Banco sempre que entrar no cheque 

especial. Se ele usar mais de 15% do limite por ao menos 20 dias e o valor 

exceder R$ 200, o Banco deverá oferecer alguma alternativa de crédito 

com juros menores. 

Caberá ao cliente aceirar ou recusar a proposta, que será refeita a cada 30 

dias. 

Leia Mais 
 

Identidade digital chega à população no segundo semestre 

 

Garantiu o senador Dário Berger (MDB-SC), que integra o Comitê Gestor 

do DNI, em entrevista ao programa Salão Nobre da TV Senado. Segundo o 

parlamentar o documento é seguro, porque é baseado na biometria do 

cidadão, armazenada no Banco de Dados da Justiça Eleitoral. 

Um aplicativo de celular que reúne documentos como a Identidade, o CPF 

e o Título de Eleitor num único QR Code será o novo Documento Nacional 

de Identidade (DNI). “Se a pessoa perde o celular, está cadastrada 

biometricamente e tem que digitar uma senha” explicou Berger. 

Leia mais 

 
Economia para os brasileiros piorou nos últimos meses 

Aponta pesquisa Datafolha publicada na segunda-feira (11 de junho). Sete de cada dez brasileiros avaliam que a 
situação econômica do país se deteriorou nos últimos meses. Na primeira quinzena de abril 52% dos entrevistados 

apontavam deterioração no ambiente econômico. Agora, esse contingente soma 72%. 
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