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10 de agosto é o “Dia do Basta” 
As nove Centrais sindicais do país se unem mais uma vez para um Ato 

Nacional Unitário. Amanhã, 10 de agosto será organizado em todo o 

país o “Dia do Basta”. 

“Basta de miséria! Basta de desemprego! Basta de crise! Basta de 

aumento dos preços de gás de cozinha!”, reivindica o panfleto da 

Central Única dos Trabalhadores (CUT), que orienta a participação dos 

seus Sindicatos de forma massiva nas manifestações. 

Leia mais 
0 

Terminou prazo para eleitor pedir 2ª via de título 

 

Terminou na quarta-feira desta semana (8 de agosto) o prazo para que o 

eleitor que se encontra fora de seu domicílio eleitoral peça segunda via do 

título de eleitor, caso não tenha mais o documento original. 

De acordo com o Código Eleitoral, o pedido de 2ª via só pode ser feito até 

60 dias antes do pleito, prazo encerrado ontem. 

Leia mais 

Taxa extra na conta de luz deve durar até novembro 
“A estiagem prolongada deve demandar a cobrança de taxa extra na 

conta de luz até o fim do chamado período seco, no fim de novembro”, 

afirmou na quarta desta semana (8 de agosto) o diretor-geral do ONS 

(Operador Nacional do Sistema Elétrico), Luiz Eduardo Barata. 

Segundo ele, o mês de julho teve o pior nível de chuvas da série histórica, 

iniciada em 1931, e não houve melhora no início de agosto. Sem chuvas, 

o ONS é obrigado a acionar usinas térmicas, que são mais caras. 

Leia Mais 
 

Trabalhadores dos Correios adiam decisão de greve para ver proposta do TST 

 

A Fentect (Federação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Correios, 

Telégrafos e Similares) e a Findect (Federação Interestadual dos Sindicatos 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios) orientaram os 

trabalhadores dos Correios a adiarem a greve, após o TST propor a 

manutenção do Acordo Coletivo antigo e reajuste pelo INPC (Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor), que acumula 3,53% nos últimos 12 meses. 

A categoria adiou a decisão pela greve para o próximo dia 14. 

Leia mais 

 

Acidentes de trabalho custaram R$ 67 bilhões ao INSS 

De 2012 a 2017, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) gastou cerca de R$ 67 bilhões com pagamentos a vítimas de 
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, segundo novas informações divulgadas pelo Observatório Digital de Saúde 

e Segurança no Trabalho nesta semana. 
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