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Aposentadoria Jovem 

O envio da proposta de Reforma da Previdência ao Congresso 
impulsionou os Planos privados, sobretudo os produtos 
segmentados. A demanda nos Planos para crianças aumentou em 
mais de dez vezes no ano passado na Caixa, após a cesta ser relançada 
em outubro. 
 

Leia mais 
 

PEC apresentada na Câmara não favorece o trabalhador 

 

A Proposta de Emenda à Constituição 300/16, do deputado Mauro 

Lopes (PMDB-MG), aumenta a jornada de trabalho das atuais 8 horas 

para até 10 horas diárias. A PEC reduz ainda, o Aviso Prévio de 90 para 

30 dias e também determina a prevalência das disposições previstas 

em Convenções ou Acordos Coletivos e prazo prescricional de dois 

anos até o limite de três meses para ações ajuizadas após a extinção 

do Contrato de trabalho, obrigatoriamente submetidas à Comissão de 

Conciliação Prévia 
 

Leia mais 

A radiografia da inflação no Brasil em 2016, de acordo com o IBGE 
Em nota, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que 
alimentos puxaram alta de 6,29% da inflação pelo IPCA ano passado. 
Em dezembro foi o mais baixo desde 2008 (0,28%). Em 2016, índice 
acumulou alta de 6,29%, ficando abaixo dos acumulados de 2015 
(10,67%) e de 2014 (6,41%). O grupo - Alimentação e Bebidas - 
exerceu a maior influência sobre os índices do mês e do ano. Já o INPC 
variou 0,14% em dezembro e acumulou alta de 6,58% em 2016. 

Leia Mais 

 

95,93% dos trabalhadores com direito ao PIS/PASEP sacaram o benefício 

 

Mais de 22,61 milhões de trabalhadores sacaram o Abono Salarial Ano-
Base 2014. Esse número corresponde a 95,93% do total de pessoas com 
direito ao benefício no país. É a segunda maior taxa de cobertura da 
história dos pagamentos do Abono – o recorde foi em 2009, quando o 
percentual de saques chegou a 96,3%. 

Leia mais 

 Tabagismo vai matar 8 milhões de pessoas 

 
Por ano, até 2030, além de custar à economia global, mais de US$ 1 trilhão. As projeções são da Organização 

Mundial de Saúde (OMS e do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos.. 
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