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Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 06/11/2018 



 

Sinopse Sintius 06/11/2018 

Em até 10 anos, a Sabesp espera que 95% da Baixada Santista tenha coleta e tratamento de esgoto. A 
previsão faz parte da etapa futura do Programa Onda Limpa, que deve começar no segundo semestre de 
2019, com investimento estimado de R$ 1,9 bilhão. A divulgação do projeto acontece em meio à Semana 
Saturnino de Brito, evento que, entre hoje e sexta-feira, homenageia o sanitarista responsável por obras 
fundamentais na área, como os canais. De acordo com o diretor de Sistemas Regionais da Sabesp, o 
engenheiro João Cesar Queiroz Prado, atualmente a região conta com 80% de coleta e tratamento de 
esgoto, sendo Santos a cidade mais avançada nesse quesito, com aproximadamente 99% de cobertura. 
Itanhaém e Bertioga são as mais atrasadas – menos de 60%. 
Fonte: Jornal A Tribuna – 06/11/2018 

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), defendeu ontem que seja aprovado ainda este ano algum passo, 
“por menor que seja”, na Reforma da Previdência. Ele propõe a fixação da idade mínima para 61 anos para 
os homens e 56 para mulheres. O presidente prevê “majorar” em determinas carreiras que serão 
especificadas. A intenção é aprovar as mudanças ainda este ano. “Um grande passo, no meu entender, se 
este ano for possível, vamos passar para 61 anos [a idade mínima] o serviço público para o homem, 56 
para a mulher, e majorar também o ano nas demais carreiras. Acredito que seja um bom começo para 
entrar no ano que vem já tendo algo de concreto para nos ajudar na economia”, disse o presidente eleito 
em entrevista à TV Aparecida. Segundo Bolsonaro, não se pode generalizar a fixação da idade mínima de 
65 anos porque certas atividades são incompatíveis com a aposentadoria até mesmo aos 60. O presidente 
eleito usou como exemplo os policiais militares do Rio de Janeiro. No projeto que está na comissão 
especial da Câmara, a idade mínima é de 65 anos para homens e 62 para mulheres. A proposta já foi 
aprovada na comissão especial, ainda tem de passar por outras instâncias na Casa. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 06/11/2018 

Diante do que chamou de informações desencontradas que têm deixado a população inquieta, o senador 
Paulo Paim (PT-RS) destacou que, com a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, 
houve o entendimento de que a Reforma da Previdência somente seria votada somente após a posse dos 
novos integrantes do Congresso Nacional, em fevereiro de 2019. Ele avalia ser impossível analisar uma 
proposta de mudança na Constituição em tão pouco tempo, ainda este ano. Mais que isso, o senador 
entende não ser recomendável que os atuais senadores e deputados votem essa reforma, pois eles podem 
se posicionar de modo diferente daquilo que foi prometido aos brasileiros, nas eleições de outubro. O 
senador espera ainda que a proposta de reforma da previdência, a ser analisada no próximo ano, não seja 
baseada no modelo de capitalização adotado no Chile. Segundo ele, o sistema chileno gerou redução no 
valor de aposentadorias e pensões e provocou o aumento no número de suicídios de idosos. Paulo Paim 
voltou a afirmar que o sistema previdenciário brasileiro não é deficitário.  
Fonte:  Jornal Diário do Litoral – 06/11/2018

Passados quase um ano de vigência da nova legislação trabalhista, o volume de ações que entraram nas 
Varas do Trabalho (primeira instância) está em um patamar cerca de 17% inferior a 2017, apontam dados 
do TST (Tribunal Superior do Trabalho). Entre janeiro e setembro deste ano, as Varas receberam cerca de 
1,6 milhão de reclamações trabalhistas, contra pouco mais de 2 milhões no mesmo período do ano 
passado. Em novembro de 2017, mês em que entraram em vigor as mudanças na CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho), o primeiro grau registrou um pico de casos novos recebidos: 26,2 mil processos, 
montante 9,9% superior a março de 2017, segundo mês com maior entrada no período. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 06/11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


