BOLETIM INFORMATIVO Nº 176 |19 de julho de 2018
Edição: Assessoria de Comunicação Social da FENAVENPRO
Jornalista responsável: Tania Maria de Oliveira / Reg. 19198 JP
Designer Gráfico: Tathiana Marceli / Jorge Paulo Espindola
Recesso parlamentar de julho já começou no Congresso
E vai até o próximo dia 31. Câmara e Senado deverão fazer 'esforço
concentrado' em algumas semanas do segundo semestre para votação
de projetos porque deputados e senadores vão se dedicar à campanha
eleitoral nos Estados.
O cronograma de votações nos plenários das Casas a partir de agosto
ainda não foi divulgado. Mas um calendário prévio já foi enviado às
assessorias parlamentares.
Leia mais
0

Parcela do 13º será paga de 27 de agosto a 10 de setembro
Aposentados e pensionistas começarão a receber, a partir de agosto, a
antecipação da primeira parcela do 13º salário. De acordo com a
Secretaria de Previdência, o depósito será realizado junto com a folha
mensal de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
entre os dias 27 de agosto e 10 de setembro, conforme a Tabela de
Pagamentos de Benefícios 2018.
Cerca de 30 milhões de beneficiários terão direito à primeira parcela do
abono anual, que corresponde a metade do valor do benefício.
Leia mais
Justiça Federal pode ficar sem verba para perícia em agosto
A Justiça Federal pode ficar impedida de julgar Ações contra o INSS, a
partir de agosto. Isso porque, conforme informou a Associação de Juízes
Federais (Ajufe), o pente-fino feito nas aposentadorias por invalidez e
auxílio-doença causou uma corrida dos segurados ao Judiciário.
Segundo a Ajufe cerca de R$ 211 milhões já foram gastos com exames
médicos judiciais em 2018, em casos de segurados que pretendem
reverter o cancelamento dos benefícios.
Leia Mais
Copa 2018 teve estatística oficial de assédios contra mulheres
Na última quarta-feira (11 de julho) uma coletiva de imprensa convocada pela
própria FIFA debateu casos de discriminação durante a Copa do Mundo. Uma
ONG chamada Fare Network foi contratada para fazer o levantamento.
A Organização afirmou que durante os 30 dias de evento foram
documentados 45 casos de assédio a mulheres, sendo 30 vítimas torcedoras
e 15 jornalistas.
Leia mais
FGV aponta: Inflação entre idosos cresce acima da taxa acumulada do IPC
O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i), que mede a variação da cesta de consumo de famílias
majoritariamente compostas por indivíduos com mais de 60 anos de idade, registrou no 2º trimestre de 2018, variação de
2,30%. Em 12 meses, o IPC-3i acumula alta de 5,14%.

