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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pagará mais um lote anual de atrasados da revisão dos auxílios 

ainda no primeiro semestre deste ano. O pagamento deve ser feito entre maio e o início de junho, mas ainda 

não há uma data prevista. O INSS tem que pagar esse dinheiro todos os anos para cumprir um acordo feito 

com a Justiça após uma ação movida em nível nacional e que fez o Governo corrigir os benefícios por 

incapacidade concedidos com erros entre 2002 e 2009. Para o beneficiário saber o ano em que receberá os 

valores, é preciso avaliar a situação em que o benefício se encontrava em 17 de abril de 2012, mais a idade 

do segurado naquele ano e o valor dos atrasados. O pagamento vai beneficiar mais de 500 mil pessoas em 

todo o País. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral - 16/01/2017 
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A taxa mundial de desemprego deverá subir moderadamente de 5,7% para 5,8% em 2017, o que representa 

um aumento de 3,4 milhões de pessoas desempregadas, afirma o novo relatório lançado nesta quinta-

feira (12) pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), Perspectivas sociais e do emprego no mundo - 

Tendências de 2017. Em 2017, a OIT prevê que o número de pessoas desempregadas no mundo inteiro 

chegue a pouco mais de 201 milhões, com um aumento adicional de 2,7 milhões previsto para 2018, já que 

o ritmo de crescimento da força de trabalho supera o de criação de empregos. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral - 14/01/2017 

 

Relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) aponta que os efeitos da recessão econômica de 

2016 continuarão em 2017, o que elevará o número de desempregados brasileiros para 13,6 milhões, contra 

os 12,4 milhões registrados em 2016. A taxa de desemprego no Brasil passará dos atuais 11,5% para 12,4%, 

o que representa um aumento de mais de um milhão de desempregados em 2017. A situação brasileira 

agrava o nível de desemprego na América Latina, que pode atingir a taxa de desemprego de 8,4%, índice 

puxado pela crise econômica e deterioração dos empregos do maior país da região, afirma o documento. A 

previsão é que o número de pessoas desempregadas no mundo inteiro chegue a aproximadamente 201 

milhões. A tendência de crescimento deve se estender até 2018, ano que deve registrar aumento de 2,7 

milhões de desempregados em relação a 2017. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral - 15/01/2017 
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O volume das represas do sistema Cantareira subiu na 

segunda semana do ano se comparado ao nível de 

água registrado até o dia 8 de janeiro, conforme 

balanço da Companhia de Saneamento de São Paulo 

(Sabesp) deste domingo, 15.  

O boletim mostra que o volume armazenado no 

sistema alcançou hoje 78,1% da capacidade, ou 48,8% 

se desconsiderado o volume morto, que só pode ser 

utilizado com bombeamento. Há uma semana, o nível 

de água estava em 75,1%, ou 45,8% quando se 

descontado o volume reserva.  

A incidência de chuvas acumuladas no Cantareira 

entre os dias 9 e 15 do mês chegou a 121,8 milímetros 

e, no mês, o volume pluviométrico foi de 154,3 

milímetros. A média para janeiro, segundo a Sabesp, é 

de 262,6 mm. 

Fonte: http://www.diariodolitoral.com.br/brasil/nivel-

de-agua-no-cantareira-aumenta-entre-a-primeira-e-

a-segunda/94410/ 

 


