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A reforma da Previdência vai abrir um novo mercado de administração das aposentadorias de servidores 
públicos, e Estados e União se mexem para controlar esses recursos. Se aprovada da forma como propõe 
o governo, a reforma vai impor aos novos funcionários públicos de Estados e municípios um limite de 
aposentadoria semelhante ao do setor privado (hoje de R$ 5.531,31). Quem ganha mais que isso e quiser 
aumentar a renda na velhice terá que aderir a planos complementares. Em São Paulo, a regra vale desde 
2013 e a SPPrevcom já administra a aposentadoria de 19,6 mil servidores, cuja poupança soma R$ 630 
milhões. No governo federal, em vigor desde o mesmo ano, o fundo dos servidores do Executivo e do 
Legislativo administra a aposentadoria de 37 mil participantes, um patrimônio de R$ 450 milhões.  

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 28/02/2017  

O pente-fino dos benefícios do Instituto Nacional Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já proporcionou 
uma economia de R$ 715.432.233,00 ao Fundo da Previdência. Os recursos são referentes ao 
cancelamento de mais de 43 mil benefícios de auxílio-doença, autorizados pelas Medidas Provisórias 739, 
de julho de 2016, e 767, de janeiro de 2017. Ao todo, já foram revisados 37.323 benefícios de 108.643 
pessoas convocadas por meio de carta. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 02/03/2017  

 

O salário médio pago pela indústria chinesa já supera os valores pagos aos trabalhadores de países como 
Brasil e México e está se aproximando rapidamente aos recebidos em Grécia e Portugal. Esse avanço é 
resultado de uma década de forte crescimento, em que os salários chineses triplicaram. Considerando todo 
o mercado de trabalho chinês, o salário por hora já supera o pago em todos os países da América Latina, 
com exceção do Chile, e representa cerca de 70% do pago nas economias mais fracas da zona do euro, 
segundo a consultoria Euromonitor International. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 27/02/2017  

 

Clipping: Jornal Folha de S. Paulo – 01/03/2017  
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Com o saque das contas inativas do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), o 
trabalhador que tem parte do dinheiro do 
fundo em ações de Vale e Petrobras poderá 
escolher se quer resgatar todo o dinheiro ou 
manter as aplicações nos papéis das 
companhias. Se decidir manter o investimento 
agora, ele poderá vender as ações em 
qualquer momento no futuro e ficar com o 
dinheiro -ele não retorna para o FGTS. O saque 
das contas inativas do FGTS começa em 10 de 
março, pelos trabalhadores nascidos em 
janeiro e fevereiro (veja calendário). O resgate 
precisa ocorrer até julho. São contas inativas 
aquelas de empregos anteriores, dos quais o 
trabalhador pediu demissão ou foi demitido 
por justa causa. Para retirar o dinheiro, elas 
têm que ter ficado sem depósitos até 31 de 
dezembro de 2015. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 27/02/2017  

 

O país fechou o trimestre encerrado em 

janeiro com 12,9 milhões de pessoas 

desocupadas, informou ontem o IBGE. A 

informação consta na Pnad Contínua, a 

pesquisa oficial de emprego do instituto. O 

dado refere-se ao trimestre formado pelos 

meses de novembro e dezembro do ano 

passado e janeiro deste ano. O conceito de 

desocupados engloba apenas os 

desempregados que estão em busca de 

oportunidade. Em dezembro, esse 

contingente era de 12 milhões no Brasil. A 

taxa de desocupação - que é o índice que 

mede o nível do desemprego - atingiu 12,6% 

no período e foi a mais alta já verificada 

desde o início da série histórica da pesquisa, 

em janeiro de 2012. O índice teve alta de 0,8 

ponto percentual em relação ao verificado 

no trimestre encerrado em outubro, quando 

a taxa esteve em 11,2%. O IBGE recomenda 

comparação de trimestres em que não há 

sobreposição de meses. O desemprego 

subiu também na comparação anual do 

indicador. No trimestre encerrado em 

janeiro de 2016, a taxa esteve em 9,5%, alta 

de 3,1 pontos percentuais. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 25/02/2017  

 

Clipping: Jornal Folha de S. Paulo – 27/02/2017  

 

Clipping: Jornal Diário do Litoral – 27/02/2017 

 


