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“Desemprego não tende a melhorar com essa Reforma Trabalhista”
Aponta Carol Gagliano socióloga e técnica do Departamento
Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) em
entrevista no site Brasil de Fato (www.brasildefato.com.br) na terça
desta semana (21 de agosto).
Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) mostram que houve aumento no número de trabalhadores por
conta própria e já são 17 milhões de brasileiros desempregados.
Leia mais
Bancários rejeitam proposta com direitos a menos. Negociação continua
Depois de 10 horas de negociação, na oitava reunião com o Comando
Nacional dos Bancários, a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban)
apresentou na terça-feira (21 de agosto) nova proposta, já rejeitada
pelos representantes dos trabalhadores.
Agora, a entidade patronal oferece 0,5% de aumento real (acima da
inflação) na data-base (1º de setembro), mas mexendo na Convenção
Coletiva. A negociação será retomada hoje (23 de agosto).
Leia mais
0

Dos 27,4 mil registros de candidaturas, 8,4 mil são de mulheres
As candidaturas femininas nas eleições de outubro chegam a 30,7%, o
equivalente a 8.435, do total de 27.485 pedidos de registros
encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O Centro-Oeste é a
região com maior percentual 31,14%, depois o Sudeste (31,02%), Sul
(30,84%), Nordeste (30,30%) e Norte (29,75%).
Pelos dados, 61,7% das candidaturas são para vagas de deputadas
estaduais, enquanto 30% para federais. Há apenas duas candidatas à
presidência da República – Marina Silva (Rede) e Vera Lúcia (PSTU) - e 29
para governos dos Estados.
Leia Mais
A importância da reciclagem para o meio ambiente
Todos nós sabemos que o lixo descartável não é reaproveitável pela
natureza e, pelo contrário causa poluição às vezes incontornável. Diante
disso, tem ocorrido uma evolução de procedimentos que se dedicam a
separação de lixo por tipo de material, até que se transforme em outro
produto.
Podemos destacar que a reciclagem é importantíssima porque reduz
em grande parte os rejeitos e também diminui a procura por novas
matérias-primas.
Leia mais
Renda da população brasileira retrocede enquanto salário de juízes pode subir 16%
Caso seja aprovado pelo Congresso brasileiro, o reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) pode chegar até
16,38%. A classe já faz parte da fatia de 1% dos maiores salários da população brasileira, distanciando-os ainda mais de
sua realidade.

