
O perfil reformista da equipe econômica de Jair Bolsonaro (PSL) —sobretudo de seu liberal futuro 
superministro da Economia, Paulo Guedes— ajudou o então candidato a conquistar a confiança do 
mercado financeiro e ganhar musculatura para vencer a disputa presidencial. Para que o voto de confiança 
não seja uma lua de mel passageira, porém, o presidente eleito deve provar que virou a chave e que a 
intenção de tocar a principal e mais imediata das reformas, a da Previdência, não ficará só no discurso de 
campanha.  
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo - 02/12/2018

Com o dinheiro do 13º salário, cuja primeira parcela foi paga a cerca de 84 milhões de trabalhadores na 
sexta-feira (30), brasileiros têm na conta a possibilidade de negociar dívidas que ficaram atrasadas. 
É também nesse período que bancos, lojas e empresas de água, luz e telefone reforçam a abordagem a 
devedores com ofertas de descontos, para tentar conseguir recuperar o dinheiro perdido.  
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo - 03/12/2018

Com a queda do número de entrada de ações trabalhistas, os juízes têm dado mais tempo às audiências 
finais, e, momentaneamente, há uma alta de condenações, segundo advogados especializados. 
No Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, o volume de processos entre janeiro e outubro deste ano 
é 32% menor que o do mesmo período de 2017. Com mais tempo para a fase de execução, o passivo 
acumulado de processos na Justiça tem sido reduzido no último ano, segundo Luiz Marcelo Góis, sócio 
do BMA. “Pelo lado das empresas, há alta dos valores que estavam provisionados. Quando os processos 
demoravam para ser resolvidos, a soma não era atualizada. Passaram a surgir esqueletos que fazem a 
soma dar saltos.”  
Alguns empregadores tentam dar celeridade aos processos para evitar que a decisão aconteça com um 
índice de correção desfavorável a eles, segundo Andrea Massei, sócia do Machado Meyer. Há uma 
discussão legal sobre qual deve ser a taxa para calcular os montantes —hoje, é a TR (taxa de referência), 
mas pode mudar. “A atualização pelo IPCA, por exemplo, pode mudar de forma bastante significativa os 
valores.” 
Com mais decisões dos juízes de primeiro grau, a segunda instância chegou a um gargalo, diz José Carlos 
Wahle, do Veirano. “Os tribunais estão sobrecarregados e a tendência é que fiquem ainda mais em dois 
anos.”  
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo - 03/12/2018 
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A manutenção do emprego de uma trabalhadora gestante é protegida pela legislação e uma questão de 
dignidade humana para tribunais trabalhistas. O fato de as mulheres possuírem direito à licença-
maternidade, por exemplo, faz com que muitos empregadores desejem dispensá-las ao terem ciência da 
gravidez, o que faz com que a lei proíba a demissão nesse caso. Entretanto, a estabilidade da empregada 
gestante gera muitas dúvidas entre empregados e empresas. De acordo com o advogado trabalhista 
Ruslan Stuchi, o direito é concedido à trabalhadora gestante desde o momento da concepção e mesmo 
que ainda não haja conhecimento sobre a gravidez. “A estabilidade é garantida desde a data da concepção 
até cinco meses após o parto. Isto é, mesmo que o empregador e até mesmo a empregada não tenham 
ciência da gravidez, seu período de estabilidade começa a partir do primeiro dia”, afirma. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral - 01/12/2018

O concurso criado pela Sabesp para atrair soluções inovadoras foi um sucesso. Foram 585 propostas 
inscritas no Pitch Sabesp. O desafio mais concorrido foi “Como facilitar o pagamento pelos clientes”, o que 
demonstra o quanto existe espaço para inovação no saneamento e no atendimento à população. O Pitch 
Sabesp é dividido em cinco grandes áreas temáticas: experiência dos clientes, redução de perdas, 
eficiência operacional e energética, tecnologia para o saneamento e gestão corporativa. 
Dentro desses temas existem 27 desafios específicos, para os quais os interessados apresentaram suas 
ideias inovadoras. A área que recebeu mais propostas foi a de “tecnologias para o saneamento”, com 238 
projetos inscritos. Essas soluções dividem-se em blocos bastante diversos: são 98 projetos para 
abastecimento de água, 92 para coleta e tratamento de esgoto, 8 focados em água de reúso, 4 em 
hidrômetros, 3 em energia e outros 33 divididos em temas variados. Outra área bastante procurada foi a 
de redução de perdas de água, com 98 sugestões inovadoras. Essa é uma das prioridades da Companhia, 
tanto na prevenção de vazamentos quanto no combate às fraudes e “gatos” nas redes. O resultado superou 
as expectativas e comprova o quanto a busca por soluções inovadoras é importante. Essas conversas 
devem levar a novas oportunidades de uso da tecnologia no saneamento. 
Leia mais: Jornal Diário do Litoral - 02/12/2018

 A pensão por morte é um benefício pago aos dependentes do segurado da Previdência Social que falece, 
incluindo os filhos menores de 21 anos. Entretanto, existem situações em que o filho pode não ter direito 
a esse benefício, mesmo sendo menor de 21 anos. Isso ocorre, por exemplo, quando o jovem é casado. O 
casamento, segundo a legislação civil brasileira, implica a emancipação legal automática, ou seja, a pessoa 
que se casa passa a ser considerada maior e capaz para todos os atos da vida cotidiana. É importante 
destacar que o casamento de menores só pode ocorrer a partir dos 16 anos de idade e com a autorização 
dos representantes legais (pais ou tutores) ou judicial. Também é bom lembrar que o ato de emancipação 
é irrevogável. Se um jovem de 16 anos se casa e, após um ano, se divorcia, ele não retorna ao status de 
menor e não volta a ter o direito de receber a pensão por morte. Emancipação – A emancipação é a 
chamada “capacidade civil plena”, ou seja, quando o menor passa ter os mesmos direitos e deveres civis 
que um maior. Além do casamento, existem outras situações em que o menor adquire a emancipação 
legal. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral - 01/12/2018

 


