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Paim condena decisão do governo de reduzir reajuste do mínimo
Em pronunciamento no plenário do Senado, no dia 22 de agosto, o
senador Paulo Paim (PT-RS) protestou contra a decisão do governo
que reduziu o reajuste do salário mínimo.
Com a decisão, disse Paim, “o presidente Michel Temer mostrou
que desconhece o que representa o salário mínimo na vida dos mais
pobres”.
Leia mais

Taxa de desemprego só volta a nível pré-recessão em 2022
Se a economia brasileira se comportar como a de outras 37 Nações que
passaram por recessão nas últimas décadas, o desemprego deve levar
cinco anos para voltar ao nível pré-crise (6,5%, em 2014).
Além disso, a taxa natural de desemprego (aquela que não acelera a
inflação) subirá dois pontos percentuais, para perto de 10%. No segundo
trimestre deste ano, a taxa de desemprego brasileira ficou em 13% (de
cada 100 brasileiros interessados em trabalhar, 13 não conseguiram se
ocupar), segundo a Pnad contínua, medida pelo IBGE.
Leia mais
Centrais sindicais apresentam pauta consensual à Fiesp
“Uma pauta para retomada do desenvolvimento econômico e da
geração de emprego” é o título do documento apresentado à
Federação das Indústrias de São Paulo, na terça-feira passada,
pelas Centrais sindicais, consensualmente.
Signatários das propostas: a Força Sindical, a UGT, a CTB, a Nova
Central e a CSB, além de setores empresariais.
Leia Mais

Governo vai liberar saques de R$ 16 bilhões do PIS/Pasep para idosos
A informação foi confirmada pelo ministro do Planejamento, Dyogo
Oliveira, em cerimônia no Palácio do Planalto, na quarta-feira, desta
semana. Terão direito ao benefício homens com mais de 65 anos e
mulheres acima de 62 anos.
Calendário de saques começa em outubro deste ano, mas, ainda será
detalhado pelo governo. Em junho de 2016, o saldo médio por cotista era
de R$ 1.187, sendo que a maioria deles possuía ao menos R$ 750 a ser
resgatado.
Leia mais
FGTS registra maior lucro da história, em 2016
Ao todo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço lucrou R$ 14,55 bilhões. O patrimônio líquido do FGTS
chegou a R$ 98,17 bilhões.

