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A Reforma Trabalhista vista pelos presidenciáveis
A Reforma Trabalhista proposta pelo presidente Michel Temer (MDB)
e aprovada pelo Congresso Nacional em 2017 motivou a indignação e
o protesto de Centrais Sindicais e de trabalhadores em todo o Brasil,
mas foi comemorada pelo empresariado.
Por sua importância central sobre a geração de empregos e de riquezas,
o UOL procurou todos os candidatos a presidente da República e os
questionou sobre como vão agir diante das novas Leis trabalhistas.
Confira quem é a favor, ou contra, a contribuição sindical.
Leia mais
Eleitor que não for às urnas receberá multa e sofrerá restrições
A Constituição obriga todo brasileiro acima de 18 anos a votar. Aos
jovens de 16 e 17 anos, aos maiores de 70 e aos analfabetos, o voto é
opcional. O prazo para fazer o título ou modificar dados do documento
e do local de votação foi encerrado em maio.
O eleitor que não comparecer às urnas será multado e, se foi ausente
em três eleições consecutivas, terá o título cancelado.
Leia mais
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Ministras do STF conclamam mulheres a buscar igualdade pelo voto
As ministras Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF) e Rosa Weber, também do STF e presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), fizeram apelo na segunda desta semana (20 de agosto)
para que as mulheres exerçam seu direito a voto com consciência, de
modo a aumentar a participação feminina na política.
Ambas participaram do Seminário Elas por Elas, organizado pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sobre a temática da mulher no poder
estatal e na sociedade.
Leia Mais
Apenas 2,7% aprovam governo Temer
Segundo pesquisa CNT/MDA divulgada pela CNT (Confederação
Nacional do Transporte), na segunda desta semana (20 de agosto). Para
78,3% dos entrevistados, a avaliação do governo é negativa. Já 17,7%
consideram regular e 1,3% não soube opinar.
A avaliação do governo do presidente Michel Temer, e a sua
aprovação nunca estiveram tão baixas.
Leia mais

Total de brasileiros inadimplentes equivale a quase “UMA ITÁLIA”
O Brasil nunca teve tantos inadimplentes. Em julho, o total de brasileiros com dívidas em atraso chegou a 63,4 milhões,
segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), contingente equivalente à população da Itália.

