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Consulta ao 13º salário do INSS sairá a partir do dia 17 

Os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios por incapacidade do INSS que têm direito ao 13º salário 

poderão fazer a consulta ao valor exato da segunda parcela do benefício a partir do próximo dia 17. As informações são 

da Previdência Social, que neste ano está pagando mais de 350 mil benefícios na região de Santos, Baixada, Litoral e 

Vale do Ribeira. O dinheiro da gratificação de Natal poderá ser conferido junto com o extrato de pagamento do 

benefício mensal. O pagamento começa no próximo dia 24 para quem ganha salário mínimo. Os demais segurados 

recebem a partir de 1º de dezembro. Na região de Santos, Baixada Santista, Litoral e Vale do Ribeira, mais de 350 mil 

segurados vão receber a segunda parcela da gratificação natalina. Segundo dados da Previdência Social, o INSS vai pagar 

na região de Santos mais de 352 mil beneficiários. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 10/11/2016 

 

FUNDACENTRO - Paulo Arsego assume presidência 

A Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Saúde no Trabalho (Fundacentro) tem novo presidente. Assumiu 

nesta terça-feira (8), Paulo Ricardo Arsego, nomeado pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, por meio da 

Portaria 2.157, de 8 de novembro de 2016. 

Uma das principais metas do novo presidente é fortalecer a fundação, com mais investimentos em pesquisa, com vistas 

à prevenção de acidentes e melhoria do ambiente de trabalho no país.   

No primeiro dia de atuação, o novo presidente buscou conhecer mais de perto a estrutura da maior fundação de pesquisa 

em Segurança e Saúde do Trabalho (SST) da América Latina. Paulo Arsego visitou nesta terça-feira todos os setores da 

Fundacentro, na sua sede em São Paulo. 

Perfil - Paulo Arsego tem 48 anos é natural de Carazinho (RS), onde foi vereador entre 2001 e 2004. Ocupou 

recentemente o cargo de chefe de gabinete do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. É bacharel em Direito e 

Especialista em Administração Pública e Gerência de Cidades e, na Câmara, ocupou durante 6 anos o cargo de chefe 

de gabinete do então deputado federal, Ronaldo Nogueira. 

Fonte: http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=3957 
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100+ Inovadoras no Uso 

de TI 

A IT Mídia anunciou na noite de 

ontem (08/11), em São Paulo, os 

vencedores do prêmio “As 100+ 

Inovadoras no Uso de 2016”. 

Realizado pelo 16º ano 

consecutivo, em parceria com a 

PwC e consultores de mercado, o 

prêmio recebeu 185 cases válidos 

inscritos. Cem foram classificados 

para a lista e 20 deles levaram para 

casa o prêmio em diferentes 

categorias. A Sabesp levou o 

prêmio máximo com projeto de 

plataforma de IoT, mobilidade e 

big data para apoio na gestão da 

crise hídrica no Estado de SP e 

otimização do saneamento básico. 

Fonte: 

http://www.itforum365.com.br/n

oticias/detalhe/121894/confira-

as-fotos-da-premiacao-das-100-

inovadoras-no-uso-de-ti 

 

 Sabesp faz mutirão para renegociar dívidas de clientes 

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realiza um mutirão desde segunda-feira (7) para 

facilitar a renegociação de dívidas com seus clientes. A empresa vai espalhar vans pela capital paulista nas quais os 

moradores poderão fechar acordos para parcelar seus débitos e abater juros.   

A ação, batizada de Acertando suas Contas com a Sabesp, acontece pelo segundo ano consecutivo e vale para todos os 

imóveis atendidos pela companhia. Em 2015, 100 mil renegociações foram feitas e, para 2016, a expectativa é que o 

número seja ainda maior. 

Segundo a Sabesp, este ano são cinco vans estacionadas em pontos de grande movimentação da cidade. A primeira 

etapa do mutirão acontece na Zona Norte. Até o dia 15 de novembro os postos de renegociação estão em Pirituba, 

Brasilândia, Tremembé, Jaçanã e Jardim Peri. Nas semanas seguintes, percorrem todas as outras regiões da capital. 

Leia mais: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/11/sabesp-faz-mutirao-para-renegociar-dividas-com-

clientes.html 

 

 
Sabesp inicia campanha de renegociação de dívidas com os clientes 

A Sabesp oferece aos seus clientes a partir de agora a oportunidade de renegociar e parcelar seus débitos de conta de 

água com desconto. O objetivo da Sabesp é oferecer condições facilitadas para que os moradores possam quitar a dívida, 

como o parcelamento do saldo devedor e o abatimento de juros. A iniciativa, chamada Acertando suas Contas com a 

Sabesp, acontece pelo segundo ano consecutivo e vale para todos os imóveis atendidos pela empresa.  

Quem preferir pode também negociar sua conta em atraso pelo telefone. Para as cidades do interior paulista e do litoral, 

o telefone é o 0800-055-0195. É possível também ir até uma agência de atendimento da companhia com os mesmos 

documentos em mãos. A relação de endereços das agências em cada cidade está na página 

http://www9.sabesp.com.br/agenciavirtual/pages/template/siteexterno.iface?idFuncao=54. 

Leia mais: http://www.agoravale.com.br/noticias/Geral/sabesp-inicia-campanha-de-renegociacao-de-dividas-com-

os-clientes 
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