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Acordo entre INSS e Sindicatos deve agilizar aposentadoria 

Cerca de 500 mil trabalhadores paulistas de quatro categorias profissionais 

terão a opção de pedir aposentadoria e outros benefícios diretamente aos 

seus Sindicatos, sem precisar encarar meses de espera por atendimento da 

Previdência Social. 

Os primeiros Sindicatos a assinarem os acordos de cooperação com o INSS 

são: SINDPD (trabalhadores de tecnologia da informação), SINPRO-SP 

(professores de escolas privadas), SINDMETAL (metalúrgicos de Osasco e 

região) e SAESP (administradores do Estado de São Paulo). 

Leia mais 
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Número de famílias endividadas sobe no mês de setembro, diz pesquisa 

 

O percentual de famílias endividadas alcançou 58,4% em setembro de 

2017, alta de 0,4 ponto porcentual (p.p.) na comparação com agosto, 

conforme a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do 

Consumidor (Peic), divulgada na quarta-feira (4 de setembro), pela 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC). 

Em relação a setembro de 2016, quando o indicador alcançava 58,2% do 

total de famílias, houve alta de 0,2 ponto. 

Leia mais 
 

MPT-MT recomenda não reduzir direitos em negociações 
O Ministério Público do Trabalho, em Mato Grosso, expediu, no início da 

segunda semana do mês de agosto, Notificações Recomendatórias a cinco 

Federações e 33 Sindicatos profissionais do Estado, para evitar a 

negociação de cláusulas menos benéficas aos empregados. 

O objetivo do MPT é antecipar-se à entrada em vigor da Reforma 

Trabalhista, sancionada em 13 de julho, e aos prejuízos que um de seus 

principais pontos, a prevalência do negociado sobre o legislado, poderá 

acarretar na vida dos trabalhadores, ao permitir que as entidades celebrem 

Acordos ou Convenções Coletivas precarizantes, que reduzam direitos e 

ofereçam menos proteção em relação às garantias hoje estabelecidas em 

Lei. 

Leia Mais 

 

Paim espera que Reforma da Previdência seja feita pelo próximo governo 

 

Em pronunciamento na quarta-feira desta semana (4 de setembro), o 

senador Paulo Paim (PT-RS), comentou uma carta que ele recebeu da 

Confederação das Mulheres do Brasil, mostrando o descontentamento 

das brasileiras em relação às Reformas Trabalhista e da Previdência. 

Na carta, a instituição relata ao parlamentar que está apreensiva com a 

aplicação da Lei a partir de 6 de novembro, especialmente no que se 

refere à perda de direitos dos trabalhadores e ao desmonte da 

Previdência Social. 

 Leia mais 

 
Petrobras reduz preço da gasolina em 2,3% 

E, também, 3,6% no preço do diesel. Os novos preços, já entraram em vigor à zero hora da última quarta-
feira (4 de outubro). Foi a quarta queda seguida no preço da gasolina. 
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