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INSS reduzirá agendamento presencial a partir do dia 21 
A partir da próxima segunda-feira (21 de maio), o Instituto Nacional do 

Seguro Social deixará de agendar o atendimento presencial para 

salário-maternidade e aposentadoria por idade urbanos. Agora, o 

segurado deverá acessar o Meu INSS ou ligar para o 135 e, em vez de 

agendar uma data para ser atendido, receberá direto o número do 

protocolo de requerimento, eliminando a etapa do agendamento. 

Atualmente o segurado precisa agendar uma ida ao INSS. para levar 

documentos e formalizar o pedido. 

Leia mais 
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Valor de mercado da Seleção brasileira é de quase R$ 3 bilhões 

 

O técnico Tite convocou na última segunda-feira (14 de maio) os 23 

jogadores que defenderão a camisa da Seleção Brasileira na Copa da 

Rússia que espera impulsionar a economia para US$ 1,9 trilhão. Apenas 

três jogam no Brasil. Dezenove jogam na Europa (incluindo Rússia) e um, 

na China. 

O valor dos passes – chamados atualmente de direitos econômicos – dos 

jogadores fica na casa de R$ 2,8 bilhões a R$ 3 bilhões. Conforme o site 

Transfermarkt, especializado em cotações do mercado de 

transferências de jogadores, o jogador menos valioso é o lateral-direito 

Fagner, do Corinthians, avaliado em 3 milhões de euros, cerca de R$ 13 

milhões. Neymar, comprado pelo PSG por 222 mihões de euros, 

representa um terço do valor total da Seleção. 

Leia mais 

Governo determina aplicação da nova Lei trabalhista a todos os Contratos de trabalho 
O Ministério do Trabalho aprovou parecer jurídico elaborado pela 

Advocacia Geral da União (AGU) que determina a aplicação da nova 

Lei trabalhista de “forma geral, abrangente e imediata” a todos os 

Contratos de trabalho regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), inclusive àqueles iniciados antes de sua vigência, em novembro 

do ano passado. 

O entendimento foi publicado no Diário Oficial da União da terça-feira 

desta semana (15 de maio). 

Leia Mais 

 

China começa a experimentar transporte público sem motorista 

 

Metrô, bonde e ônibus universitário são alguns exemplos de transportes 

sem motorista que estão sendo testado em várias cidades da China, que 

tem governos empenhados em transformar suas cidades e fazer do país 

um líder da direção autônoma. Toda semana, manchetes do tipo, 

estampam os jornais do país. 

De acordo com a Operadora da linha, a Xangai Keolis, os trens sem 

motorista consomem menos energia do que os tradicionais e se 

movimentam mais rápido e com menos ruído. 

Leia mais 

 
95% dos internautas brasileiros navegam na internet e assistem à TV ao mesmo tempo 

O hábito, principalmente pelo celular, tomou conta de quase todas as pessoas com acesso à web - segundo pesquisa 
do Instituto Ibope Conecta -, divulgada nesta semana. Em 2015, quando houve levantamento semelhante, o índice 

era de 88%. 
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