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O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse que a votação da reforma trabalhista no 

plenário da Casa pode ficar para a próxima semana. Jucá não descarta que o tema seja analisado nesta 

quinta-feira, em uma sessão extraordinária, mas disse que, se for necessário fazer um acordo de 

procedimento com a oposição para garantir mais tranquilidade na votação na próxima terça-feira (dia 11). 

"Não descarto nada, mas acho que se a gente puder construir um clima para ter um debate civilizado, para 

ter uma condução em que todos possam falar e que efetivamente a maioria possa escolher o seu voto com 

tranquilidade, é melhor para o País", disse. Hoje os senadores vão votar o requerimento de urgência para o 

projeto. Se o requerimento for aprovado, são necessárias ainda duas sessões de interstício antes da 

votação. Por isso, para que a reforma seja votada ainda esta semana, seria necessária a convocação de uma 

sessão deliberativa extraordinária na quinta-feira. 

Fonte: Jornal A Tribuna - 04/07/2017 

 

A Caixa Econômica Federal vai antecipar o calendário de pagamento das contas inativas do FGTS para quem 

faz aniversário em dezembro. Previsto inicialmente para começar no dia 14 de julho, a Caixa informou ontem 

que os pagamentos da última fase terão início no próximo sábado (8). Mais de 2,5 milhões de brasileiros 

têm direito ao saque a partir do mês de julho. O valor total disponível para saque neste mês ultrapassa R$ 

3,5 bilhões e equivale a aproximadamente 8% do total de recursos disponíveis no programa. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral - 04/07/2017 

 

 

Fonte: Jornal Diário do Litoral - 04/07/2017 
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Um grupo de servidores públicos de Cubatão protestou ontem em frente ao Paço Municipal. Eles 
reivindicam o pagamento das férias em atraso prometido pela Administração Municipal em acordo firmado 
para o término da última greve da categoria realizada entre o final de março e o início de maio deste ano. A 
paralisação durou 39 dias e foi considerada a mais longa da história do município. “O protesto é um alerta 
pelo não cumprimento do acordo. O pagamento da primeira parcela das férias em atraso desde julho do 
ano passado estava previsto para o dia 30 de junho, mas não houve o depósito. Eles falaram que não tinha 
viabilidade técnica. As férias foi um dos itens para encerrar a greve. Hoje, inclusive, tem professor não que 
não veio ao protesto porque estão repondo aula”, afirmou Nilza Bretas, presidente do Sindicato dos 
Professores de Cubatão (SindPMC). A manifestação contou com a presença de cerca de 20 pessoas. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral - 04/07/2017 

 

A vereadora Telma de Souza (PT) ingressou ontem, nas promotorias de Infância e Juventude e de Defesa 
do Consumidor, com uma representação contra a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp). O objetivo é preservar o direito à água dos moradores do prédio da antiga Casa de Saúde 
Anchieta no bairro Vila Belmiro, em Santos. As cerca de 75 famílias que habitam há 20 anos o imóvel estão 
quase um mês sem água. Telma pede abertura de inquérito civil. O documento foi subscrito pelos também 
vereadores Fabrício Cardoso (PSB) e Fabiano Batista Reis, o Fabiano da Farmácia (PR). Paralelamente hoje, 
às 11 horas, será realizado um ato em frente a empresa, que fica na Avenida São Francisco, no Centro, em 
solidariedade às famílias. A Associação José Martí está recebendo doações de água para as famílias. “Por 
que os administradores não se mobilizam para solucionar os problemas daquelas famílias? ”, questiona 
Veruska Moura, uma das integrantes do movimento. R$ 60 mil. A Sabesp promoveu o interrompendo a 
ligação da rede por conta da inadimplência na ordem de R$ 60 mil. Segundo o documento encaminhado por 
Telma, contas são referentes aos anos de 1999, 2008 e 2009 e os moradores não têm acesso às 
informações. A Sabesp informa que a autorização da Justiça para que as famílias habitem a antiga Casa 
Anchieta, em Santos, não as exime do pagamento mensal pelos serviços de água e esgotos. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral - 04/07/2017 

 

 

A conta de luz ficará mais cara em julho. O motivo é a menor quantidade de chuva nesta época, o que faz 
com que o governo utilize a bandeira amarela. A informação foi divulgada pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). Na prática, isso significa que o consumidor terá de pagar, neste mês, R$ 2,00 a mais pelo 
consumo de 100 kW/h de energia. Segundo a Aneel, a definição da bandeira leva em conta a quantidade de 
chuva na área dos reservatórios das hidrelétricas.  

Fonte: Jornal A Tribuna - 04/07/2017 

 

A quantidade de chuvas nas represas que integram o Sistema Produtor Alto Tietê superou a média 
histórica para o mês de junho, de acordo com os dados divulgados pela Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de Paulo (Sabesp). O volume acumulado foi de 62,11 mm, enquanto que a previsão para o 
mês era de 56,9 mm. A quantidade maior de chuva no mês representa 9% a mais do que o esperado. No 
ano passado, o mês de junho fechou com chuvas em 60% a mais que o esperado. Apesar do mês de junho 
ser conhecido por ser um mês seco, sem muitas chuvas, os reservatórios atingiram o maior índice de 
armazenamento desde o começo do ano. Segundo a Sabesp, o maior índice acumulado foi registrado 
entre os dias 22 e 25 de junho, quando os reservatórios se mantiveram estáveis, operando com 59,7% da 
sua capacidade. Neste sábado (1), os reservatórios operam com 59,3% e a pluviometria do mês ainda está 
zerada. A previsão é que até o dia 31 de julho chova 48,5 mm. 

Fonte: http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/chuvas-superam-previsao-para-junho-e-

sistema-alto-tiete-atinge-maior-indice-de-volume-armazenado.ghtml 

 

 


