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Brasil tem 147,3 milhões de eleitores 
O eleitorado brasileiro aumentou 3,14% nos últimos quatro anos, 

saltando de 142.822.046 votantes, em 2014, para 147.302.354 

eleitores, divulgou o Tribunal Superior Eleitoral na quarta-feira desta 

semana (1º de agosto). Os eleitores estão distribuídos pelos 5.550 

municípios e em 171 localidades de 110 países. 

Há ainda 1.409.774 eleitores que não poderão votar nem se candidatar 

este ano, por estarem com os direitos políticos suspensos, segundo o 

TSE. 

Leia mais 0 

Corredores vazios marcam primeiro dia do Congresso 

 

Após fim do recesso parlamentar, na quarta-feira desta semana, apenas 

nove dos 513 deputados haviam registrado presença na Câmara dos 

Deputados. No Senado, os corredores também estavam completamente 

vazios e na agenda da Casa não havia nenhuma Sessão convocada, Reunião 

de Comissão Permanente ou Temporária agendada. 

A expectativa é que deputados e senadores só voltem a Brasília nos dias 

de esforço concentrado. 

Leia mais 

Sistema S sustenta entidades patronais 
O Sistema S é um conjunto de organizações das entidades corporativas 

voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, 

pesquisa e assistência técnica, que além de terem seu nome iniciado com 

a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares.  

Integram o Sistema S: Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial); Sesc (Serviço Social do Comércio); Sesi (Serviço Social da 

Indústria); Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio); Senar 

( Serviço Nacional de Aprendizagem Rural); Sescoop (Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo); e Sest (Serviço Social de Transporte). 

Leia Mais 

 

Mais de 500 mil eleitores se cadastram para votar no exterior 

 

A informação é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número – 500.728 – é 

41,4% maior do que o registrado na eleição presidencial de 2014, quando 

354.184 eleitores se cadastraram para exercer o direito ao voto mesmo 

morando fora do país. 

A autorização para os brasileiros residentes no exterior votarem, para 

presidente da República, foi incluída na Constituição de 1988. Desde a eleição 

de 1989, o número vem crescendo. 

Leia mais 

 Recorde: 65,6 milhões fora da força de trabalho 

O Brasil tem 11 milhões de pessoas sem registro e 23 milhões vivendo de 'bico'. Os dados são do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), por meio da pesquisa Pnad Contínua. O contingente fora da força de trabalho chegou a 

65,6 milhões. Do total de um milhão de empregos gerados no último ano, 92,2% são precários. 
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