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A mulher trabalha mais 

A pesquisadora Fernanda Fonseca, da UFRN, calculou as 
horas trabalhadas, por ano, por mulheres e homens que 
contribuem para a Previdência. Usando dados do IBGE, ela 
somou as horas trabalhadas remuneradas com as horas 
gastas com trabalho doméstico, e concluiu que os homens 
trabalham 2.496 horas anuais. Já as mulheres, 2832 horas.  

Leia Mais 
 

Trabalhadores temem prejuízos com a Reforma Previdenciária 

 

A informação de que o governo vai endurecer as regras da 
Previdência preocupa funcionários públicos e trabalhadores da 
iniciativa privada. O designer gráfico Leonel Laterza, 51, servidor do 
Judiciário há 30 anos, tem, na ponta da língua, a estimativa do tempo 
extra que pode ter de trabalhar. "Quando eu entrei no Judiciário, 
poderia me aposentar aos 54. Depois, teve mudança e a idade foi a 
57. Agora, vou me aposentar só aos 60." 

 Leia Mais 

Preço da Gasolina em Brasília despenca após fim do cartel 

Após intervenção na maior rede de combustíveis do Distrito 
Federal, preço que chegou a ser o terceiro mais caro do país caiu e 
gasolina na capital pode ser comprada por valor mais barato do que 
em outros estados. Basta o consumidor pesquisar.  

Leia Mais 

 
 
 

Votação da PEC 241 

 

 

O plenário da Câmara dos Deputados deverá votar nesta terça-
feira (25), em segundo turno, a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 241, que estabelece um limite para o 
aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos.  

Leia Mais 

 
 

Outubro Rosa 

A FENAVENPRO já abraçou esta causa e você? 
 

NOTA INFORMATIVA 

Prezados Filiados,  
 

Devido a realização da Reunião de Conselho da FENAVENPRO na próxima quinta-feira (27 de outubro) não editaremos o Boletim Informativo.  
 

Atenciosamente, 
 

Tania Maria de Oliveira – assessora de comunicação da FENAVENPRO 
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