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Atualização de cadastro do INSS não precisa ser agendada 
Os segurados que precisam atualizar o tempo de contribuição no Cadastro Nacional de Informações Sociais do INSS 

não precisam mais fazer o agendamento. Eles podem ir direto à agência da Previdência Social ou esperar o pedido da 

aposentadoria para fazer a inclusão dos anos de trabalho que estão fora do cadastro. A decisão de não fazer mais o 

agendamento desse serviço foi comunicado a todos os postos do INSS do País através de um memorando interno. Se 

você tem algum documento para provar um tempo de serviço a ser inserido em seu cadastro previdenciário, pode, 

portanto, ir direto a um posto do INSS. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 26/11/2016 
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Renda do trabalhador cai pela 1ª vez em 11 anos 

A renda real - corrigida pela inflação - dos trabalhadores brasileiros caiu 5% em 2015 na comparação com 2014 e foi a 

primeira redução em 11 anos, revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) divulgada ontem pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O rendimento de todos os trabalhos passou de R$ 1.950 para R$ 

1.853. Já o de todas as fontes, que inclui aposentadorias, recebimento de aluguéis, juros e benefícios sociais, entre outros, 

passou de R$ 1.845 para R$ 1.746 (-5,4%). O rendimento domiciliar foi de R$ 3.443 para R$ 3.186 (-7,5%). Todas as 

categorias do emprego acusaram redução no rendimento médio mensal real do trabalho principal, com destaque para 

os trabalhadores domésticos com carteira assinada (-3,1%).  

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 26/11/2016 

 

Aposentado já consegue consultar o valor do 13º 

A segunda parcela do 13º salário do INSS já aparece nos extratos de pagamento dos aposentados que ganham acima 

do salário mínimo e que terão o dinheiro depositado na conta a partir do dia 1º. A folha de pagamentos já está pronta 

e quem quiser saber o valor exato de seu benefício, basta acessar o site da previdência social, pela internet. Os segurados 

que ganham salário mínimo já estão recebendo o 13º desde quinta-feira. O abono natalino é pago junto com o benefício 

do mês de dezembro. Os demais segurados vão receber os dois benefícios a partir do dia 1º de dezembro. O calendário 

de pagamento seguirá até 7 de dezembro. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 26/11/2016 

 

 

Bandeira tarifária volta a ficar verde em dezembro 

A bandeira tarifária que será aplicada nas contas de luz em dezembro será a verde, o que significa que não haverá 

cobranças extras para o consumidor. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o que determinou a volta 

da bandeira para o patamar verde foi a condição hidrológica mais favorável, o que permitiu o desligamento das usinas 

térmicas mais caras. No mês passado, a bandeira adotada foi a amarela, por causa da falta de chuvas, o que fez com que 

fossem acionadas termelétricas com custo mais alto, para garantir o suprimento de energia para o país. Desde que foi 

implementado o sistema de bandeiras tarifárias, em janeiro de 2015, até fevereiro deste ano, a bandeira se manteve 

vermelha, primeiramente com cobrança de R$ 4,50 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos e, depois, com a 

bandeira vermelha patamar 1, que significa acréscimo de R$ 3,00 a cada 100 kWh.  

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 26/11/2016 

 

Paim pede agilidade do Senado para votar desaposentação 

Se dizendo frustrado e até decepcionado com o julgamento realizado no dia 26 de outubro no Supremo Tribunal Federal 

(STF) que não concedeu a desaposentação, instituto que permite ao aposentado que volta a trabalhar pedir uma revisão 

para que o valor de seu benefício leve em conta as novas contribuições pagas, o senador Paulo Paim (PT-RS) voltou a 

defender o mecanismo da desaposentação e pediu agilidade na votação do projeto, de sua autoria, que se encontra na 

Comissão de Assuntos Sociais. Ao Diário do Litoral, o senador explicou que existem no Senado três projetos que tratam 

do assunto, todos de sua autoria.  

“Um deles é de 1996, já foi aprovado pela Câmara e aguarda votação no Senado e que agora é a única esperança desses 

aposentados poderem fazer essa revisão” Paim acredita que o clamor dos trabalhadores, que não foi ouvido pelo STF, 

é essencial para que a desaposentação seja aprovada no Congresso Nacional. Paulo Paim disse em seu pronunciamento 

que no ano de 1996, como deputado federal, apresentou projeto de lei (PL 2286) com o objetivo de oportunizar aos 

brasileiros o benefício da desaposentação.  

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 27/11/2016 

 


