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Prazo para pagar a segunda parcela do 13º salário termina hoje 

As empresas que optam pelo parcelamento do abono de Natal dos empregados têm até 

hoje para depositar a segunda parcela do 13º salário, que possui os descontos da 

contribuição previdenciária e do Imposto de Renda que não foram feitos na primeira 

parcela. A primeira parte da gratificação, paga em 30 de novembro, correspondeu 

exatamente à metade do salário bruto. Especialistas em finanças recomendam usar o 13º 

salário para pagar dívidas. Quem não tem dívidas pode usar parte do 13º salário e de outros 

recursos extras (bônus, por exemplo) para custear as despesas do começo do ano.  

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 20/12/2016 

 

Temer recua e adia debate sobre flexibilização da jornada de 

trabalho 

Criticado pelas centrais sindicais, o governo Michel Temer decidiu adiar a discussão de sua 

proposta de flexibilização da jornada de trabalho e se limitará neste fim de ano a renovar 

o programa federal que reduz a perda salarial de trabalhadores que têm carga horária 

reduzida. Segundo assessores presidenciais, o governo não quer comprar agora outra briga 

com os sindicatos, que também têm feito críticas à proposta de reforma da Previdência 

enviada ao Congresso. A expectativa é que o governo edite nos próximos dias uma medida 

provisória modificando e renovando o Programa Nacional de Proteção ao Emprego. 

Criado pela ex-presidente Dilma Rousseff, ele passará a se chamar Programa Seguro 

Emprego. Outras mudanças que o governo quer fazer na legislação trabalhista ficarão para 

depois. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 20/12/2016 

 

Governo diz que vai ampliar debate sobre deficit do INSS 

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, convocou uma entrevista com a imprensa 

para rebater informações veiculadas na internet que negam a existência de resultado 

negativo na Previdência Social e criticam a reforma nas regras de aposentadoria. Um vídeo 

divulgado pela Anfip (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal) 

afirma que são “mentiras” as informações de que a Previdência “dá prejuízo” e de que a 

reforma é necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. A entidade 

divulgou que o vídeo foi visto por mais de 1,2 milhões de pessoas em dez dias. Dyogo 

Oliveira não mencionou o vídeo, mas disse que “independente do canal” é importante que 

o debate ocorra em cima de “informações corretas”. “Circula nas redes sociais informações 

equivocadas de que não há deficit nesse sistema da seguridade social”, afirmou o ministro. 

Ele anunciou que o governo vai divulgar, a cada três meses, o balanço da seguridade social 

- composta pela Previdência, Saúde e assistência social. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 20/12/2016 

 

 
Confira as últimas 

notícias do Sintius no 

site: 
http://www.sintius.or

g.br 

Fonte: Jornal a Tribuna  
 20/12/2016 



 

Sinopse Sintius 20/12/2016 

 

Após dia sem chuva, nível permanece estável no Cantareira e Alto Tietê 

Os níveis dos sistemas Cantareira e Alto Tietê, dois dos principais mananciais de abastecimento de água da Região 

Metropolitana de São Paulo, permaneceram estáveis neste sábado (17) em relação aos níveis de ontem, de acordo com 

boletim diário divulgado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).  

A estatal informa que não foi registrado acúmulo de chuva em nenhum dos reservatórios administrados pela empresa 

nas últimas 24 horas. Segundo a Sabesp, a capacidade armazenada no Cantareira está em 75% hoje, mesmo nível 

registrado ontem – o índice considera a cota de água presente no chamado volume morto. Desconsiderando a reserva 

técnica, o nível do manancial permaneceu estável em 45,7%. 

Já o terceiro índice divulgado pela Sabesp, que diz respeito ao volume armazenado sobre o volume total do sistema, 

ficou em 58%. No acumulado de dezembro, o Cantareira recebeu 91 milímetros (mm) de chuva, montante que 

corresponde a 41,3% da média histórica mensal de precipitação nos reservatórios, de 220,5 mm. 

Fonte: http://istoe.com.br/apos-dia-sem-chuva-nivel-permanece-estavel-no-cantareira-e-alto-tiete/ 

Sabesp oferece novas oportunidades para renegociação de dívidas 

A Sabesp está oferecendo mais uma oportunidade ao cliente para parcelar e renegociar suas dívidas vinculadas à empresa 

neste ano. O “Feirão de Negociação de Débitos” acontece no sábado (17/12), das 9h às 16h, e faz parte do Programa 

Acertando Suas Contas com a Sabesp, que oferece boas alternativas para facilitar a vida do consumidor na hora de 

pagar as contas.  

Para cumprir corretamente com o processo, o cidadão deve comparecer a qualquer agência da Sabesp e levar consigo 

documentos pessoais como RG, CPF e uma conta que comprove alguma ligação com a empresa (IPTU). O programa 

atende apenas as categorias residencial, comercial, industrial e mista, com exceção para entidades públicas. Veja abaixo 

as agências participantes. Mais informações, acesse www.sabesp.com.br, link “agência”. Telefones: 195 e 0800-055-

0195. 

Fonte: https://www.jornalspnorte.com.br/sabesp-oferece-novas-oportunidades-para-renegociacao-de-dividas/ 

 

Queda na inflação é resultado de medidas de ajuste fiscal, diz Meirelles 

O Brasil está em processo de convergência contínua das expectativas de inflação para a meta, afirmou nesta segunda-

feira (19) o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ao comentar a possibilidade de o Banco Central cumprir o objetivo 

deste ano na visão de economistas. Segundo Meirelles, a perspectiva de desaceleração da alta dos preços é resultado do 

processo de ajuste fiscal e de uma atuação permanente do Banco Central. "Temos uma evolução esperada dos índices 

de inflação. A queda da inflação é resultado dos projetos de ajuste fiscal que colaboram na formação das expectativas, 

mas também do trabalho do BC", disse Meirelles a jornalistas no Rio de Janeiro após participar de evento. "Tudo isso 

faz com que estejamos vendo um processo continuado de convergência das expectativas de inflação para a meta. Isso 

está dentro do esperado", completou. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 20/12/2016 

 


