
Sete a cada dez idosos estão aposentados e, entre este público, 21% exercem uma atividade remunerada 
para conseguir pagar as contas no fim do mês. Dos que atuam profissionalmente, 43% relatam 
dificuldades em conseguir um serviço, alegando, principalmente, preconceito de idade. As informações 
são de um estudo feito pelo SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) Brasil em conjunto à CNDL 
(Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas). Para a economista-chefe do SPC Marcela Kawauti, os 
dados comprovam a importância da atividade do aposentado não só para o próprio sustento, mas também 
da família. “Claro que tem pessoas que querem se sentir produtivas e ocupar a mente, mas a questão 
financeira sai na frente”, afirma ela. O levantamento revela também que nove a cada dez idosos contribuem 
financeiramente com o orçamento familiar, sendo que 43% são os principais provedores. De olho no 
envelhecimento da população e no maior interesse dos mais velhos em voltarem ao batente, projetos de 
lei tramitam no Congresso e chamam a atenção da sociedade civil. Embora o Estatuto do Idoso preveja o 
empenho do poder público para que as empresas contratem profissionais com mais idade, especialistas 
dizem que nada foi feito em relação a isso. A falta de regras também seria um problema legal, sobretudo 
com o fim da possibilidade de desaposentação. O advogado Murilo Aith diz que, caso um aposentado volte 
a trabalhar em um emprego fixo, ele terá que contribuir com a Previdência. “É temerário orientar as pessoas 
a impetrarem ações neste sentido, pois a chance de conseguir êxito é muito baixa”, diz. 

Leia mais: Jornal Folha de S. Paulo – 16/12/2018 

Na análise do diretor-técnico do Dieese, Clemente Ganz Lúcio, a intensão do futuro presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) de impor legislação trabalhista no Brasil que seja mais próxima da "informalidade" 
caminha na contramão da proteção que deveria ser dada aos trabalhadores que não têm carteira assinada, 
estimada pelo IBGE em 37,3 milhões de brasileiros, no último ano. "O presidente anuncia que o objetivo é 
transformar em legal aquilo que é precário, ou transformar a legislação, a própria Constituição, retirando 
direitos que estão garantidos", critica o diretor-técnico em entrevista à jornalista Marilu Cabañas, da Rádio 
Brasil Atual. De acordo com Clemente, a "reforma" trabalhista do governo de Michel Temer já reflete o 
avanço da informalidade e, com a revisão do artigo sétimo da Constituição que assegura como condições 
sociais o direitos às férias, 13° salário, seguro desemprego, entre outros, ocorreria uma reversão integral 
dos direitos garantidos aos trabalhadores do mercado formal, com carteira assinada, no âmbito da 
proteção social. 

Fonte: Rede Brasil Atual - http://cnti.org.br/html/noticias.htm
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Sinopse Sintius - 18/12/2018 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu, nesta segunda-feira (17), que a votação da reforma da 
Previdência não seja fatiada e afirmou que isso pode tirar a força do novo governo para votar outras 
propostas. Maia foi entrevistado após inauguração da nova emissora da Rede Legislativa de Rádio, em 
Salvador. “O correto é votar uma reforma, uma nova ou a que está colocada, mas fatiar a reforma tira força 
do governo. Vai fazer a primeira [reforma], e deixar as outras. Temos que fazer um pacto com prefeitos e 
governadores. Acho que todo mundo vive o mesmo problema. Aqui na Bahia o deficit dobra a cada ano”, 
disse o presidente. Ele ressaltou a importância de se fazer a reforma para dar mais justiça ao sistema 
previdenciário brasileiro. Segundo Rodrigo Maia, atualmente, quem ganha menos banca a aposentadoria 
de quem ganha mais. “Porque quem ganha menos, até um salário, que representa 70% do sistema, se 
aposenta aos 65 anos. E, tanto no regime público e no regime gera, os que ganham mais se aposentam 
mais cedo”, afirmou. 

Fonte: Agência Câmara - http://cnti.org.br/html/noticias.htm

O projeto que regulamenta o trabalho de gestantes e lactantes em locais insalubres também pode ser 
votado pelo Plenário nesta terça-feira (18). O PLS 230/2018 foi aprovado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) com emenda que garante o pagamento de adicional de insalubridade tanto na 
situação em que a mulher seguir trabalhando quanto na hipótese de se afastar durante a gestação ou a 
amamentação. Do senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), o texto recebeu emenda da senadora Simone Tebet 
(PMDB-MS), segundo a qual nos casos em que for impossível o trabalho em lugar ou em situação insalubre, 
a gravidez será considerada de risco e a empregada receberá o salário-maternidade. O texto determina 
que quando o nível de insalubridade for de grau médio ou mínimo, será permitido o desempenho do 
trabalho se a empregada, voluntariamente, apresentar atestado de saúde assinado por médico de trabalho 
que autorize a atividade. Ainda pelo texto, que modifica a reforma trabalhista, caberá à empresa pagar o 
adicional de insalubridade para a mulher afastada. A compensação para a empresa virá no momento de 
recolher as contribuições incidentes sobre a folha de pagamento dos salários. 

Fonte: Agência Senado - http://cnti.org.br/html/noticias.htm

Está na pauta da última sessão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deste ano, marcada para nesta 
terça-feira (18) às 14h, a regulamentação de um novo auxílio-moradia para juízes, após o benefício ter sido 
extinto em novembro deste ano. De acordo com a proposta que deve ser votada pelos conselheiros, o novo 
auxílio-moradia deve ter como teto o valor de R$ 4,377,73, que era o que já vinha sendo pago anteriormente. 
A diferença é que estão previstas restrições para a concessão do benefício, como a necessidade de 
comprovação do gasto efetivamente e com aluguel. Outra restrição é que o benefício só deverá ser 
concedido ao magistrado designado para atuar em localidade diferente daquela para qual prestou 
concurso, e somente se um imóvel funcional não esteja disponível. Também não terá direito aquele juiz 
que possua imóvel próprio onde trabalha. A tendência é que a proposta, cujo texto foi costurado pelo 
presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, seja aprovada pelos conselheiros. 

Fonte: Jornal A Tribuna – 17/12/2018

 


