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Fonte: Jornal A Tribuna– 14/02/2018 

"FT" e até sindicatos brasileiros procuram compreender o alcance da vitória dos metalúrgicos alemães, que 
conseguiram semana de 28 horas com aumento salarial. Para o jornal financeiro, o acordo do sindicato IG  Mettal é 
um "marco" para toda a indústria alemã e, no destaque de sua revista, confirma que "a crise pós-2008 finalmente 
acabou". Outros países, como Coreia do Sul, e empresas, como Amazon, já dão sinais na mesma direção. Na Alemanha, 
a cobertura foi protagonizada pelo "Frankfurt Rundschau", de centro-esquerda. E o "Sueddeutsche Zeitung" 
proclamou que "a era dos experimentos começa". 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 16/02/2018 

O Palácio do Planalto já admite um cenário mais pessimista para o avanço da reforma da Previdência neste ano, mas 

a ordem no governo é iniciar a discussão da proposta na Câmara na próxima semana, mesmo sem os votos suficientes 

para aprová-la. Apesar de os principais auxiliares do presidente Michel Temer reconhecerem que hoje não há o apoio 

de 308 dos 513 deputados às mudanças nas regras de aposentadoria, a ideia é colocar a medida para apreciação dos 

parlamentares e sinalizar que o governo se esforçou até o limite. Escalado para fazer o discurso oficial, o ministro 

Carlos Marun (Secretaria de Governo) disse nesta quinta (15) que a discussão da reforma no plenário da Câmara 

começará na terça-feira (20), mas evitou comentar sobre o número de votos que tem sido monitorado pelo governo. 

"Tenho convicção de que, independentemente dos votos que tivermos na segunda, a discussão começa na terça." O 

presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que havia se reunido com o ministro pela manhã, pautou para a terça-

feira o início dos debates sobre a proposta. Mesmo com o calendário oficial chancelado, ministros próximos a Temer 

começaram a ecoar, nos bastidores, o discurso de Maia de que, caso o texto não seja aprovado neste mês, é melhor 

que ele seja engavetado no Congresso. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 16/02/2018 

 

  

 

 

 

Fonte: Jornal a Tribuna - 16/02/2018 
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Fonte: Jornal Diário do Litoral– 16/02/2018 

 

 

 

 

Sistema UNA-SUS está com matrículas abertas para sete cursos online e autoinstrucionais. Interessados 

podem se inscrever até 29 de junho, tendo até 29 de julho para finalizar todas as atividades e então receber 

o certificado de conclusão. Temos disponíveis os cursos de Saúde da População Negra, Dengue, 

Hanseníase, Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa - Módulos I e II,   e Coinfecção TB-HIV. 

Leia mais: http://www.blog.saude.gov.br/INDEX.PHP/CURSOS-E-EVENTOS/53207-MATRICULAS-

ABERTAS-PARA-SETE-CURSOS-DA-UNA-SUS 

 

 

 

  

 

 

A Coletânea de Normas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) atualizada até 

dezembro de 2017 já está disponível no portal da Previdência. O documento, com quase 700 páginas, 

contempla todo o arcabouço normativo de previdência complementar, como leis, decretos, resoluções, 

instruções e portarias. A edição de 2017 comemora os 40 anos de criação do Regime de Previdência 

Complementar e consolida a ferramenta de trabalho e pesquisa dos usuários e profissionais que atuam no 

setor. Além dos dispositivos constitucionais, a coletânea de normas traz as Leis Complementares nº 108 e 

109 anotadas. São as duas principais leis que dispõem sobre a Previdência Complementar e a relação dos 

entes federativos com suas respectivas entidades fechadas de Previdência Complementar. Além disso, a 

coletânea traz as resoluções e recomendações do Conselho Nacional de Previdência Complementar e 

normas correlatas que podem auxiliar a procura dos usuários. O documento possui glossário e índice 

remissivo. 

Fonte: http://www.previdencia.gov.br/2018/02/institucional-previdencia-complementar-atualiza-

coletanea-de-normas/ 


