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Novo ministro do Trabalho defende atuação técnica na pasta 
Após tomar posse na terça-feira desta semana (10 de julho), em 

cerimônia no Palácio do Planalto, Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, 

disse que o Ministério tem que ser “extremamente técnico” 

.Perguntado se será necessário fazer uma revisão nos cargos da pasta, 

após a 3ª fase da Operação Registro Espúrio, deflagrada pela Polícia 

Federal, que afetou a cúpula do Ministério, então comandado pelo 

PTB, o novo ministro afirmou que se as mudanças forem necessárias 

serão feitas. 

Leia mais 0 

Campanha pretende aumentar número de mulheres nos parlamentos do país 

 

No Brasil, numa Câmara Federal com 513 deputados, apenas 10% são 

mulheres, enquanto, no Senado, o sexo feminino tem 16% de 

representação, entre 81 parlamentares. Feministas criam uma rede de 

apoio para candidaturas. 

O Brasil ocupa o 154º lugar entre 193 países no ranking de igualdade 

de gênero no parlamento, considerando a Câmara dos Deputados. 

Primeira mulher chefe de Estado do país, a presidenta Dilma Rousseff 

foi deposta por um impeachment cujo processo não provou crime 

algum. 

Leia mais 

Governo corta em 70% verba de combate ao trabalho escravo 
A fiscalização da exploração de crianças e do trabalho análogo à 

escravidão não é prioridade para o governo Temer. No ano passado, 

foram congelados 70% do orçamento do setor e a quantidade de 

auditores é a menor em 20 anos. 

De 2015 para 2017, caiu quase pela metade o resgate de trabalhadores 

em situação análoga à escravidão. 

Leia Mais 

 

Corte em programas sociais pode recolocar país no Mapa da Fome 

 

Após ter saído do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas em 2014, 

quando foram divulgados os índices mais recentes da Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar (EBIA), pesquisa realizada a cada cinco anos, o Brasil 

corre o sério risco de voltar a integrar a lista dos países que apresentam grave 

insegurança alimentar. 

O próximo relatório deverá indicar o agravamento do que as entidades já haviam 

constatado em 2017: de que há indícios de que a situação se agravou e que o 

país se distancia das metas assumidas internacionalmente. 

Leia mais 

 
Preço da gasolina nas refinarias vai ao maior nível desde maio 

O preço da gasolina nas refinarias já está mais elevado em 0,59%, a R$ 2,0369 por litro. Este é o maior patamar desde 23 
de maio. Os valores do combustível têm avançado nas refinarias da estatal desde 22 de junho. A informação é da 

Petrobras no seu site. 
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