
O auxílio-doença é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que comprove, em perícia 
médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente. Caso o 
segurado não possa comparecer à perícia médica no dia e hora agendados, pode solicitar a remarcação, 
uma única vez, até três dias antes da data agendada, pela Central 135 ou comparecer à agência da 
Previdência Social. Em casos de internação hospitalar ou restrição ao leito (acamado), o prazo para 
remarcação é de sete dias antes ou até a data agendada, sendo necessário o comparecimento do 
representante legal à Agência do INSS. Se o segurado não comparecer na data agendada ou não efetivar 
a remarcação da perícia médica ou solicitar o cancelamento do requerimento, ficará impossibilitado de 
requerer novamente o benefício pelos próximos 30 dias. Nos últimos 15 dias do benefício, caso julgue que 
o prazo concedido à recuperação é insuficiente para retorno ao trabalho, o segurado poderá solicitar a 
prorrogação pelo 135, internet ou em uma agência do INSS. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 27/12/2018 

A Central de Serviços Meu INSS é acessível via computador ou celular, e permite fazer agendamento e 
consultas. O segurado acessa e acompanha todas as informações da sua vida laboral (sua história de 
trabalho) como dados sobre contribuições previdenciárias, empregadores e períodos trabalhados. Para 
utilizar esses serviços é necessário se cadastrar e obter senha no próprio site. Em caso de dúvida, é 
possível ligar para o telefone 135. O site também disponibiliza serviços que não precisam de senha, como 
o agendamento para dar entrada em benefícios no INSS e marcação de perícia médica.  

APOSENTADORIAS URBANAS. 

Ao clicar na opção Aposentadorias Urbanas, serão apresentadas duas opções: Aposentadoria por Idade 
Urbana e Aposentadoria por Tempo de Contribuição.  

SALÁRIO MATERNIDADE.  

Ao solicitar o benefício, é feita uma busca nos sistemas do INSS para saber se já pode ser concedido 
automaticamente. 

EXTRATO PREVIDENCIÁRIO (CNIS). 

Histórico de toda a situação contributiva do trabalhador na ativa, seja empregado, individual, empresário, 
doméstico e também sobre o aposentado. Dá pra saber também quais os períodos que estão faltando 
para que possa garantir a comprovação futura ou se está perto ou não de se aposentar.  

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 27/12/2018 
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A multa paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa, com base no valor dos depósitos 
do FGTS, estimula cortes de pessoal em recessões duradouras, segundo pesquisadores da Universidade 
da Carolina do Norte. A penalidade, instituída para desestimular a dispensa de funcionários, tem esse efeito 
só em crises de curta duração, como a de 2009, segundo Calebe Figueiredo, um dos autores. O estudo 
analisou os depósitos do FGTS, salários do setor formal e a empregabilidade no país em períodos 
anteriores e posteriores às recessões brasileiras desde 2002. “Quando a época de vacas magras começa, 
conta na decisão do empresário o risco de ter de demitir no futuro”, diz. “O valor da multa depende do 
tempo de casa do empregado. É mais barato para a empresa fazer cortes o quanto antes, se a perspectiva 
de curto prazo não é de crescimento. Por custo, os demitidos costumam ser os mais jovens.” “Como o 
dinheiro da penalidade vai para o trabalhador, ele tem incentivo para querer a demissão. A volatilidade entre 
os pouco qualificados é alta e, no início da crise, o custo de desligamento deles é menor”, diz Sergio Firpo, 
do Insper. “A avaliação geral em 2014 foi a de que o problema da economia tinha solução lenta. Nesse 
contexto, o desenho do FGTS é crucial para a alta acentuada do desemprego no início da crise e para a sua 
retomada fraca agora”, diz Figueiredo. Em uma eventual melhora da economia, o setor formal deverá ser 
mais cauteloso em voltar a contratar, o que pode aumentar a informalidade no mercado de trabalho, 
segundo ele. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 27/12/2018 

A criação de vagas para mulheres de São Paulo foi a maior do país, nos critérios de gênero e estado, entre 
janeiro e novembro deste ano, de acordo com dados do Ministério do Trabalho. Foram 44 mil novos postos. 
Os serviços e o comércio foram áreas que mais contrataram neste ano, e são setores onde 
tradicionalmente há mais emprego feminino, diz Clemente Ganz Lúcio, diretor do Dieese (departamento 
intersindical de estatística). “Houve muita formalização de trabalho doméstico e de auxiliares de vendas.” 
No país inteiro, foram criados mais postos para homens, mas a diferença caiu em relação ao ano passado. 
A situação das mulheres no mercado de trabalho tem melhorado, segundo Marcelo Neri, professor da FGV. 
“Mulheres têm um ativo, que são anos de educação, e talvez o mercado de trabalho tenha começado a dar 
mais valor a esse atributo.” O mês de dezembro, no entanto, é um em que tradicionalmente há muitas 
demissões ligadas ao fim do ano, e elas deverão afetar mais mulheres que homens. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 27/12/2018 

 

Com encargos sociais que somam 109,75% do que as empresas pagam ao governo federal para contratar 
um funcionário, o Brasil é atualmente o campeão mundial neste quesito. Este percentual é considerado 
hoje uma das principais barreiras para atração de investimentos estrangeiros e a geração de empregos, 
capaz de reduzir o problema de mais de 12,9 milhões de pessoas. Além disso, dos 365 dias do ano, um 
trabalhador brasileiro acaba onerando os custos das empresas por conta do excesso de dias parados. Um 
levantamento para orientar empresas e investidores, realizado pelo contador e consultor contábil Antonio 
Carlos Ayuso, professor da Unip Campinas, chegou à conclusão de que um funcionário no Brasil teve 
apenas 275 dias produtivos. Em 2018, um trabalhador passou 90 dias longe da empresa: descanso 
remunerado (52 dias), férias (26), feriados (12). Segundo Ayuso, os números são importantes na hora de 
um investidor tomar a decisão de investir no país ou abrir novas vagas de empregos. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 27/12/2018 

 

 


