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Estudo avalia combate a 
trabalho infantil no país 
Perfil das crianças atendidas pelo Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) mostra que 
mais da metade deixou atividades ligadas à 
agricultura e ao comércio ambulante 

 Brasil reduz trabalho infantil em 47,5%  
 Beneficiados têm melhor rendimento  
 Peti ajudou a reduzir atividade Menino trabalha como ambulante nas 

ruas de Brasília
 
DIREITOS DO TRABALHADOR 
Abono do PIS fica disponível só até fim do mês 
A Caixa Econômica Federal dispõe de R$ 146 milhões para pagar o abono do PIS a 
trabalhadores que recebem até dois salários mínimos. Mas 624.835 pessoas não haviam 
sacado o dinheiro até final de maio 
 
LEGISLAÇÃO 
Nova Lei de Falências entra em vigor hoje 
Aprovação das novas regras para recuperação ou extinção de empresas levou 11 anos. É 
de acordo com elas que o administrador poderá negociar com credores, fornecedores, 
clientes e empregados 
 
ECONOMIA 
Palocci participará de encontro 
do G-8 na Inglaterra 
O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, 
embarca ainda hoje para participar da 
reunião do grupo dos oito países mais 
ricos. Ele deve se reunir com o presidente 
do Banco Mundial e outras autoridades 

 

 

 
CORRUPÇÃO 
Conselho deve ouvir Jefferson na próxima semana 
Depoimento no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara foi marcado para 
terça-feira (14) às 14h30. Roberto Jefferson denunciou suposto pagamento de mesadas 
pelo PT a deputados do PP e do PL
 
PESQUISA 
FGV: mulheres solteiras ganham mais que casadas 
Segundo a pesquisa Sexo, Casamento e Economia, da Fundação Getúlio Vargas, renda 
individual da mulher solteira e sem companheiro é cerca de 62% maior do que a das 
acompanhadas
 
POLÍTICA 
Especialista afirma que reforma 
teria evitado crise 

BOLÍVIA 
Brasil envia observador para 
acompanhar crise política 

 DIÁLOGO BRASIL 
Ministro da Saúde defende uso de 
células-tronco 

CORREIOS 
Polícia Federal prende 4 
suspeitos de gravação 
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