
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/12/2016 

Cteep distribuirá R$ 137,5 milhões na forma de dividendos 

O Conselho de Administração da Cteep aprovou na última quarta-feira, 29 de novembro, segundo comunicado enviado 

ao mercado, a proposta da diretoria para distribuição de R$ 137,5 milhões na forma de dividendos, o que corresponde a 

R$ 0,834746 por ação de ambas as espécies e liquidação financeira em 20 de janeiro de 2017. 

A data de corte será 02 de dezembro de 2016 e a data ex-direito para o pagamento será 05 de dezembro de 2016. Para os 

acionistas que se encontram custodiados no banco Itaú o crédito será efetuado em 20 de janeiro de 2017, diretamente em 

conta corrente para seus correntistas, e através de DOCs/TEDs para os correntistas dos demais bancos. A companhia 

colocará à disposição, na mesma data, as importâncias relativas aos acionistas custodiados nas Bolsas de Valores, que se 

encarregarão de repassá-las às corretoras depositantes, para que estas efetuem os créditos aos acionistas titulares. 

Fonte: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Noticiario.asp?id=114939 

Brasileiro terá que trabalhar mais tempo para 

se aposentar 

Os homens conseguiram aumentar mais a sua expectativa de 

vida do que as mulheres em 2015, mas ainda vivem sete anos 

a menos do que elas. A esperança de vida ao nascer no Brasil 

alcançou 75 anos, 5 meses e 26 dias, um aumento de 3 meses 

e 14 dias em relação a 2014 (75,2 anos). Com isso, o brasileiro 

terá que trabalhar mais para obter sua aposentadoria pelo fator 

previdenciário, dados que estão sendo computados pela 

previdência social e devem ser divulgados hoje. A nova tabela 

do fator previdenciário deverá ser divulgada hoje pelo INSS e 

vai ser usada em todas as aposentadorias por tempo de 

contribuição em que é usado o fator previdenciário. O fator é 

aplicado nas aposentadorias por tempo de contribuição e 

reduz o benefício em até 35% de quem se aposenta mais cedo. 

Como os brasileiros estão vivendo mais, a expectativa é que o 

índice dê um desconto maior para os segurados que pedirem 

o benefício a partir deste mês. A aposentadoria com aplicação 

do fator é concedida às mulheres com 30 anos de contribuição 

previdenciária e homens com 35 anos de recolhimento ao 

INSS. A única vantagem é que, apesar do corte, não há 

exigência de uma idade mínima. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 02/12/2016 

 

 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 02/12/2016 

 



 

Sinopse Sintius 02/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIS/PASEP - Trabalhadores têm um mês para sacar abono salarial ano-base 2014 

Prazo final para retirar o benefício de R$ 880 na rede bancária é 30 de dezembro 

Mais de 928 mil pessoas ainda não sacaram o Abono Salarial, do ano-base 2014 - que corresponde a um salário mínimo 

(R$ 880). Os trabalhadores têm um mês para procurar uma agência bancária e retirar o benefício. O prazo final é 30 de 

dezembro. Depois dessa data, o recurso volta para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

A maior parte dos trabalhadores que ainda não sacaram o abono de 2014 está nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, sendo 

que quase um terço é do estado de São Paulo (354,19 mil). Em seguida, vêm os estados do Rio de Janeiro (83,98 mil), Rio 

Grande do Sul (70,28 mil); Santa Catarina (61,57 mil) e Minas Gerais (59,83 mil). 

O chefe de divisão do Seguro-desemprego e Abono Salarial do Ministério do Trabalho, Márcio Ubiratan, lembra que quem 

perder o prazo não terá mais como sacar o benefício. “Até 30 de dezembro, esse dinheiro poderá ser sacado em qualquer 

agência da Caixa, no caso dos trabalhadores vinculados ao PIS, e no Banco do Brasil, no caso dos vinculados ao Pasep. 

Depois dessa data, o recurso volta para o FAT”, reforça. Têm direito ao Abono Salarial ano-base 2014 quem estava inscrito 

no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2014 com 

remuneração mensal média de até dois salários mínimos; e tenha seus dados informados corretamente pelo empregador 

na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

Para saber se tem direito – os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício pelo portal trabalho.gov.br/abono-

salarial, inserindo CPF ou número do PIS/Pasep e data de nascimento. A Central de Atendimento Alô Trabalho do 

Ministério do Trabalho, que atende pelo número 158, também tem informações sobre o PIS/Pasep. Se, mesmo depois de 

verificar que tem direito ao abono, o trabalhador for informado na rede bancária que não tem direito ao benefício, a 

recomendação é pedir nova consulta ao atendente a partir do CPF e solicitar atualização dos dados cadastrais. Lembrando 

que o benefício é referente ao ano-base 2014. 

Como sacar? 

- PIS – para sacar o Abono do PIS, o trabalhador que possuir Cartão Cidadão e senha cadastrada, pode se dirigir aos 

terminais de autoatendimento da Caixa, ou a uma Casa Lotérica. Se não tiver o Cartão Cidadão, pode receber o abono em 

qualquer agência da Caixa, mediante apresentação de documento de identificação. Informações podem ser obtidas pelo 

telefone 0800-726 02 07 da Caixa. 

- Pasep – os servidores públicos que têm direito ao Pasep, precisam verificar se houve depósito em conta. Caso isso não 

tenha ocorrido, devem procurar uma agência do Banco do Brasil e apresentar um documento de identificação. Mais 

informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-729 00 01, do Banco do Brasil. 

Fonte: http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=4012 

 

 

 

 

Seminário discute Programa de Proteção ao Emprego (PPE) 

Evento em Brasília terá participação de empresas e trabalhadores para debate futuro do Programa. Inscrições são gratuitas 

e podem ser feitas até o final desta quinta. 

O Ministério do Trabalho, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE), realiza nesta sexta-feira (02), no Hotel Kubitschek Plaza, em Brasília, o seminário “Apresentação do Estudo de 

Avaliação do Programa de Proteção ao Emprego (PPE)". O encontro vai debater com trabalhadores e empregadores o 

desempenho as medidas propostas pelo governo para o aperfeiçoamento do PPE. 

O objetivo do governo é transformar o programa em política permanente, realizando ajustes para torná-lo mais atrativo às 

empresas. Criado em julho de 2015, o PPE visa proteger o emprego em períodos de redução do nível da atividade 

econômica, a fim de desestimular as demissões em empresas que se encontram em dificuldades financeiras temporárias. 

Até o início de novembro, já eram 63.345 trabalhadores que tiveram seus empregos garantidos pela adesão de 116 empresas 

ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE), com pagamentos de 170.422.791,19 milhões em recursos do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT). No total, foram 188 pedidos de adesões encaminhados ao comitê do Programa, sendo que 

154 foram deferidas, e 34 ainda estão em processo de análise. Estarão presentes no evento entidades de trabalhadores e 

empregadores, além dos representantes do Ministério do Trabalho e do DIEESE, que vão discutir os resultados do estudo 

de avaliação qualitativa do PPE; promover o debate sobre o desempenho do programa; e colher sugestões para o 

desenvolvimento de novos estudos e pesquisas sobre o tema. 

Fonte: http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=4014 

 


