
 

 

 

 

 

 

 

 

21/06/2018 
Disponível no site http://www.sintius.org.br  

 

Golpe digital novo na praça. E como acontece com frequência, o fator grana é o chamariz. O Governo 
Federal liberou desde a segunda-feira (18) o saque das cotas do Fundo PIS/Pasep para trabalhadores com 
mais de 57 anos de idade. Mas se aparecer uma consulta de saldo do PIS no WhatsApp, não clique. 
Hackers estão encaminhando dois links maliciosos ou notificações pelo navegador Chrome que oferecem 
a falsa possibilidade de consultar o saldo a ser recebido. A denúncia do golpe vem do Dfndr Lab, laboratório 
da PSafe especializado em cibersegurança, e já alcançou 116 mil pessoas nas últimas 24 horas. 
Fonte: https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/06/20/golpe-do-pis-no-whatsapp-atinge-
mais-de-116-mil-pessoas-em-24-horas.htm 

Fonte: Jornal A Tribuna – 21/06/2018 
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O Brasil registrou em maio o pior resultado do emprego formal em 2018. A criação de 33,7 mil postos de 
trabalho com carteira assinada, no mês passado, foi o pior patamar do ano e também reflete uma queda 
em relação a maio de 2017, quando foram geradas 34,3 mil vagas. Apesar de a diferença ter sido pequena, 
foi a primeira vez que um saldo mensal em 2018 ficou abaixo do patamar de 2017. Nos primeiros meses 
do ano, o presidente Michel Temer comemorou resultados do mercado de trabalho. Quando o governo 
divulgou a criação de 115 mil empregos em abril -o melhor resultado para o mês desde 2013-, Temer 
festejou em sua conta no Twitter: "Os defensores da crise perderam. O otimismo voltou", escreveu. Nesta 
quarta-feira (20), o presidente antecipou o resultado pela internet de maneira objetiva, sem fazer qualquer 
avaliação dos novos números. Bruno Ottoni, pesquisador do iDados e Ibre/FGV, aponta que os dados do 
mês passado refletem uma redução nas expectativas da economia brasileira. "Aquele otimismo do 
começo do ano perdeu bastante força e o mercado de trabalho está indo nessa direção", avalia. Para Ottoni, 
os próximos meses podem trazer resultados como o de maio -ou seja, não muito melhores que os de 2017. 
"Provavelmente não teremos uma geração tão robusta como se projetava." De janeiro a maio, foram 
criados 381,2 mil empregos. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 21/06/2018 

O INSS iniciará, em 10 de julho, análises automáticas de recursos a serem enviados para julgamento nas 
Juntas de Recursos da Previdência, segundo o diretor de benefícios, Alessandro Ribeiro. A proposta foi 
apresentada nesta quarta-feira (20) pelo órgão ao Ministério Público Federal em São Paulo, que, em maio, 
havia recomendado às agências paulistas da Previdência o cumprimento do prazo de 30 dias para o envio 
dos pedidos aos órgãos julgadores. Na ocasião, o encaminhamento dos processos levava 204 dias, em 
média, o equivalente a quase sete meses. Com a mudança, que será nacional, Ribeiro estima que até 40% 
das reaquisições serão verificadas por computador e diretamente remetidas às juntas. Hoje, todos os 
processos precisam passar pela pré-análise de funcionários, para só então seguirem para julgamento. A 
automatização será aplicada aos casos que não dependem da análise do processo físico ou de 
interpretações sobre as normas e a legislação previdenciária, conforme explica Ribeiro. 
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A vice-presidência do TST (Tribunal Superior do Trabalho) tem estimulado, em acordos coletivos, 
sindicatos e empresas a impor o desconto de meio dia da jornada dos trabalhadores como uma alternativa 
para irrigar o caixa de entidades de representação de categorias. Com o fim do imposto sindical obrigatório, 
referente a um dia de trabalho recolhido em março, a chamada cota negocial foi criada em acordo coletivo 
da Vale e do STEFEM (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias dos Estados do Maranhão, 
Pará e Tocantins). Agora, o ministro Renato de Lacerda Paiva, vice-presidente do TST, tem sugerido a 
sindicatos e empresas que instituam esse desconto. Sua cobrança ocorre de maneira inversa à prevista 
na nova lei: é automática. Cabe ao trabalhador a iniciativa de se manifestar contra o desconto. As entidades 
sindicais reclamam da queda na arrecadação. No STF (Supremo Tribunal Federal), 19 ações pedem a volta 
da contribuição obrigatória e serão julgadas na quinta-feira (28). 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 21/06/2018 (online) 


