
A indústria paulista fechou 2,5 mil postos de trabalho em agosto, uma queda de 0,11% na comparação 
com o mês anterior, sem ajuste sazonal, aponta a pesquisa de Nível de Emprego da Fiesp (Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo), divulgada ontem. As informações são da Agência Brasil. Nos últimos 
12 meses, o setor acumula 1,28% de decréscimo na oferta de emprego. Foram encerrados 28 mil postos 
desde agosto de 2017. Considerando os oito meses de 2018, no entanto, o saldo é positivo, com elevação 
de 0,64%. Dos 22 setores verificados na pesquisa, nove tiveram resultado negativo.  

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 19/09/2018 

A Prefeitura de Santos avaliou como “adequada e de suma relevância” a sugestão do vereador Lincoln Reis 
(PR) de levar ao Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista (Condesb), a discussão sobre 
exploração do trabalho infantil entre municípios. Lincoln apresentou o requerimento questionando, e 
sugerindo, ao Executivo sobre ações conjuntas entre as secretarias de Assistência e Desenvolvimento 
Social dos municípios da Baixada Santista, para combater a exploração do trabalho infantil, que envolve 
800 crianças, conforme já revelado pelo Diário do Litoral no último dia 14. O número é a soma do 
levantamento enviado pelas nove prefeituras, portanto, oficial – deve estar subestimado, visto que pode 
ter ocorrido falhas nos sistemas de fiscalização e assistência. Além disso, as administrações de cinco 
cidades insistem em garantir que não há trabalho infantil em seu município, mesmo tendo centenas de 
pais e mães de família desempregados e bairros reconhecidos por sua vulnerabilidade social. O vereador 
afirma que muitas crianças acabam atravessando seus municípios, inviabilizando o monitoramento pelas 
equipes das secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social de suas cidades de origem.  

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 20/09/2018 

A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei 10021/18, do Senado, que estabelece um prazo máximo 
de 30 dias para o pagamento do salário-maternidade, a contar a partir de seu requerimento. De acordo 
com o texto, caso o prazo não seja cumprido, o benefício será então concedido automaticamente, de 
maneira provisória. O texto altera a Lei de Benefícios da Previdência Social (8.213/91). O autor da proposta, 
senador Telmário Mota (PTB-RR), afirma que “a morosidade na concessão de benefícios previdenciários é 
histórica, caracterizando grave problema social na medida em que a natureza alimentar não admite o 
deferimento tardio”. Recentemente, por meio de uma parceria do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) com cartórios, passou a ser possível a concessão do benefício já a partir do registro de nascimento 
da criança, mas somente nos estabelecimentos que aderiram ao Sistema Nacional de Informações de 
Registro Civil (Sirc).  

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 20/09/2018 
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O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel, registrou uma 
inflação de 1,34% na segunda prévia de setembro deste ano. A taxa é superior ao 0,67% da segunda prévia 
de agosto. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), com a segunda prévia de setembro, o IGP-M 
acumula taxas de 8,09% no ano e 9,83% em 12 meses. O crescimento da taxa de agosto para setembro foi 
provocado pelos preços no atacado e no varejo. A inflação do atacado, medida pelo Índice de Preços ao 
Produtor Amplo, subiu de 0,95% na prévia de agosto para 1,95% na prévia de setembro. A inflação do varejo, 
medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, subiu de 0,05% em agosto para 0,16% em setembro. Por 
outro lado, a inflação da construção, medida pelo Índice Nacional de Custo da Construção, caiu de 0,36% 
para 0,19% no período. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 19/09/2018 

O Indicador de Intenção de Investimentos da Indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
recuou 3,1 pontos no terceiro trimestre deste ano em relação ao trimestre anterior. Com a segunda queda 
consecutiva, o indicador atingiu 113 pontos em uma escala de zero a 200 pontos, o menor nível desde o 
terceiro trimestre do ano passado (105,1 pontos). 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 19/09/2018 

Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para empréstimos 
já aprovados ainda registra queda de 10% no acumulado do ano até agosto, na comparação com os oito 
primeiros meses de 2017, afirmou ontem o presidente da instituição de fomento, Dyogo de Oliveira (foto). 
Segundo o executivo, as incertezas relacionadas às eleições de outubro têm afetado a demanda por 
crédito para investimentos. “Com a eleição e todo esse processo de incertezas, há uma repressão. As 
próprias empresas recolhem um pouco os ‘flaps’ antes de solicitar o desembolso. Estamos aguardando a 
solução do processo para ter uma retomada mais forte dos desembolsos”, afirmou Oliveira, ao deixar a 
cerimônia de abertura do IX Sipid, seminário sobre inovação promovido pela Abifina, entidade que 
representa a indústria da química fina, no Rio de Janeiro. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 19/09/2018 

A Polícia Federal deflagrou nesta terça (18) a quarta fase da Operação Registro Espúrio, que mira 
esquemas de corrupção no Ministério do Trabalho. A investigação apura agora possível restituição 
fraudulenta, a entidades sindicais, de contribuições recolhidas pelo governo. O prejuízo aos cofres públicos 
seria de R$ 9 milhões. Entre os investigados, está o advogado Tiago Cedraz, filho do ministro do TCU 
(Tribunal de Contas da União) Aroldo Cedraz. Ele é secretário de Assuntos Jurídicos do Solidariedade, um 
dos partidos com influência na Secretaria de Relações do Trabalho, que cuida desses repasses. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 19/09/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


