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Eleição terá o maior número de candidatos a presidente desde 1989 
Com 13 candidatos a presidente, esta será a segunda eleição com o 

maior número de postulantes ao cargo máximo da República, atrás 

apenas da disputa de 1989, quando 22 concorreram. Na eleição 

passada, em 2014, participaram 11 nomes. 

Pela primeira vez a campanha começará com um candidato na prisão. 

Líder em todas as pesquisas, o ex-presidente Lula ainda tenta reverter 

sua inelegibilidade na Justiça para poder disputar. 

Leia mais 
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STF pode julgar esta semana pedido de liberdade de Lula 

 

O Supremo Tribunal Federal pode julgar nos próximos dias o pedido da 

defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que ele aguarde em 

liberdade o julgamento de recursos contra sua condenação na Operação 

Lava Jato. 

Em função da condenação a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e 

lavagem de dinheiro, Lula está preso na Superintendência da Polícia 

Federal em Curitiba desde 7 de abril. O julgamento pode ser no próximo 

dia nove (quinta feira), antes de o PT registrar a candidatura de Lula na 

Justiça Eleitoral para concorrer à Presidência da República. 

Leia mais 

Justiça do Trabalho homologou 69% dos acordos trabalhistas extrajudiciais 
Firmados entre empresas e empregados. O número foi levantado pelo 

Tribunal Superior do Trabalho a pedido do jornal Valor Econômico. 

Os acordos para solucionar problemas em contratos de trabalho sem a 

necessidade de ajuizar um processo judicial foram permitidos e regulados 

pela Reforma Trabalhista (Lei 13.467), que entrou em vigor em novembro 

de 2017. Antes disso, caso o trabalhador e o empregador, resolvessem 

fechar um acordo, ele não teria a chancela da Justiça. 

Leia Mais 
 

Combate ao trabalho escravo sofre corte orçamentário no Brasil 

 

A escravidão moderna atingiu 369 mil trabalhadores no Brasil em 2016. Os 

dados são do relatório Índice Global de Escravidão 2018, organizado pela 

Fundação Walk Free e apresentado na Organização das Nações Unidas (ONU) 

no mês de julho. 

O número é ainda mais estarrecedor em uma perspectiva global: 40,3 milhões 

de pessoas ao redor do mundo foram submetidas a trabalhos em situações 

análogas à escravidão no mesmo ano, sendo que apenas o continente asiático 

concentra 62% desse número.  

Leia mais 

 
Mercado financeiro mantém estimativa de inflação em 4,11% 

A informação consta do Boletim Focus, publicado semanalmente pelo Banco Central (BC), com projeções de instituições 
para os principais indicadores econômicos. 
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