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Os aposentados e pensionistas do INSS 

que ganham mais do que um salário-

mínimo começam a receber o benefício 

reajustado a partir de hoje. O calendário 

de pagamento do mês de janeiro segue 

até a próxima terça-feira, dia 7. O 

benefício estará sendo pago com 

reajuste de 6,58% ao ano. O percentual 

corresponde à inflação acumulada no 

ano passado, medida pelo Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor (INPC). 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 

01/02/2017 

 

A taxa de desemprego no Brasil subiu para 12% no trimestre 

encerrado em dezembro, divulgou o IBGE. No dado veio 

acima do centro de expectativas de economistas 

consultados pela agência internacional Bloomberg, que 

esperavam desemprego de 11,9%. A taxa é a mais elevada já 

registrada da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. O 

número de desocupados foi de 12,342 milhões no trimestre 

encerrado em dezembro, recorde também. Nos três meses 

até novembro, eram 12,132 milhões de trabalhadores sem 

emprego. No quarto trimestre móvel de 2015, a taxa era de 

9%. Em um ano, o número de desocupados cresceu em 3,3 

milhões, aumento de 36% em relação ao mesmo período de 

2015. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 01/02/2017 

 

Depois da inauguração das estações do VLT, em Santos, segundo a agenda do governador, Alckmin seguiu 

para Praia Grande para inaugurar o novo reservatório do sistema de abastecimento integrado de água. O 

lugar terá mais de 45 milhões de litros de água tratada. Ainda em Praia Grande, Alckmin inaugura as novas 

instalações da Escola Técnica Estadual (ETEC) da cidade. O novo prédio abrigará, inicialmente, 12 salas de 

aula, dez laboratórios, auditório, biblioteca, salas administrativas e quadra de esportes. 

Fonte: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2017/01/alckmin-visita-baixada-santista-para-

inaugurar-obras-do-vlt-e-da-sabesp.html 

 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 01/02/2017 
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A diferença de salário entre 

trabalhadores do setor 

público e do privado cresceu 

no ano passado. Foi o maior 

aumento da série história do 

IBGE, iniciada em 2012. 

Enquanto em 2015 o 

funcionalismo ganhava em 

média R$ 3.152 –59,3% mais 

do que um empregado com 

carteira assinada–, em 2016 

essa distância passou para 

63,8%. Os dados são da 

Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio (Pnad), 

do IBGE.  

A principal razão para esse 

aumento foram os 

movimentos inversos nos 

rendimentos de cada 

categoria. Enquanto o salário 

médio de um servidor público 

aumentou 1,5% em 2016 em 

comparação com 2015, o de 

um trabalhador celetista do 

setor privado encolheu 1,3%.  

Isso acontece porque, em um 

momento de crise, um 

empregador privado pode 

demitir um funcionário e 

contratar um novo pagando 

menos. No setor público, as 

regras de desligamento são 

mais rígidas, o que dificulta a 

repetição da prática. 

Fonte: Jornal Folha de S. 

Paulo – 01/02/2017 
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