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10 de Abril de  
2017 

   Agenda 

Dia da Abolição da Escravatura dos índios/Dia da Mentira: 
01 de Abril;
Dia Mundial da Saúde: 07 de Abril;
Dia do Hino Nacional Brasileiro: 13 de Abril;
Dia de Tiradentes: 21 de Abril;
Dia do Descobrimento do Brasil: 22 de Abril.
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A proposta de reforma da Previdência Social deverá mudar a fórmula 
de cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição do INSS. A 
ideia que será encaminhada ao Congresso Nacional, e que foi discutida 
numa reunião realizada na última terça-feira, é criar uma espécie de 
piso para o benefício, equivalente a 50% da média de contribuições 
feitas por cada pessoa ao longo da vida laboral. A esse valor será 
somando 1% para cada ano de recolhimento que esse segurado tiver 
feito ao INSS.

Por exemplo, caso um homem comece a trabalhar aos 23 anos, ele terá 
que permanecer no mercado até os 65, já que esta será a idade mínima 
necessária para pedir o benefício. Ou seja, essa pessoa vai recolher 
para o INSS por 42 anos. Portanto, aos 50% da média das 
contribuições serão acrescidos 42% (1% a cada ano trabalhado), 
totalizando um benefício equivalente a 92% da renda a que teria 
direito. O problema é que, dificilmente, alguém chegará a 100%, a 
menos que passe dos 65 anos na ativa.

A nova metodologia defendida pelo governo, de acordo com uma fonte 
ligada ao grupo que trata do tema, foi a saída encontrada para 
diminuir a resistência dos sindicatos contrários às mudanças na 
concessão de benefícios. A ideia é facilitar a discussão do projeto no 
Congresso Nacional.

As centrais sindicais não aceitam a fixação de uma idade mínima para 
a aposentadoria por tempo de contribuição, e afirmam que estabelecer 
esse limite em 65 anos, para homens e mulheres, afetaria os 
contribuintes mais pobres, que começam a recolher muito jovens para 
a Previdência Social. Porém, já é praticamente consenso entre os 
técnicos do governo que a idade mínima para requerer o benefício será 
criada.

O texto da reforma, que já está praticamente fechado, ainda depende 
de consenso sobre as regras de transição para quem tem mais de 50 
anos. A ideia é que esse trabalhadores mais velhos não precisem 
chegar aos 65 anos de idade trabalhando, já que estão há mais tempo 
no mercado. Também há dúvidas de como a reforma atingirá os 
servidores públicos e os militares.

 

   
           Fontes: Extra         

Reforma da Previdência: novas regras para 
calcular aposentadoria por tempo de 
contribuição
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Fonte: Veja 

    Direitos das crianças e adolescentes são ampliados com nova Lei Federal

Um grande marco para a causa da proteção da infância, em 4 de abril de 2017, foi 
sancionado pela Presidência da República o Projeto de Lei 3792/2015, que tramitou no 
Senado como PLC 21/2017.

Com a aprovação do Projeto de Lei da Câmara PLC 21/2017 no Senado Federal, na última 
quarta-feira, 29 de março, um grande passo foi dado para estabelecer o sistema de 
garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência.

Sancionado hoje pelo Presidente da República do Brasil, o então Projeto de Lei, passa a 
vigorar no país como Lei Federal.
Dentre os grandes avanços que a Lei 13.431 de 4 de abril de 2017, destacam-se a escuta 
protegida, que garante maior proteção para crianças e adolescentes ao depor em um 
ambiente acolhedor e com o depoimento gravado, evitando o processo de revitimização e 
estabelece e orienta a criação de centros de atendimento integrado, que contarão com 
equipes multidisciplinares para acolher crianças e adolescentes com o atendimento 
especializado.
Um dos mais significativos programas da Childhood Brasil, o projeto Depoimento 
Especial, tem como objetivo, justamente, oferecer metodologias para que crianças e 
adolescentes possam ser ouvidas pelos sistemas de segurança e justiça de maneira 
diferenciada e protegida. A partir de referências internacionais, a organização 
desenvolveu um método adaptado à realidade local para ser aplicado nos sistemas e 
órgãos encarregados da proteção da infância no Brasil, evitando a revitimização. Esse é o 
principal fator que levou a criação do Projeto de Lei.
Estudo divulgado em 2016 pela Childhood Brasil com dados do Disque 100 e do Sistema 
Único de Saúde (SUS) revela que, entre 2012 e 2015, mais de 157 mil casos de violência 
sexual (que abrange tanto a exploração quanto o abuso) de crianças e adolescentes 
foram notificados no país. Visto de outra forma, o dado indica que, a cada hora, pelo 
menos quatro crianças ou adolescentes são vítimas da violência sexual no Brasil, em 
especial as meninas.
A posição da Childhood Brasil é para que se institucionalize e se universalize a escuta 
protegida, com bases na metodologia criada pela organização junto com outras 
organizações no âmbito do projeto Depoimento Especial em alguns órgãos públicos, com 
destaque para as unidades de polícia e tribunais de Justiça. Dessa forma, as crianças e 
adolescentes falam o mínimo possível sobre o fato ocorrido e, quando tiverem que fazê-
lo, que seja para um profissional capacitado em técnicas de entrevista forense.

A Lei 13.431 inova por estabelecer mecanismos e princípios de integração das políticas de 
atendimento e propõe a criação de Centros de Atendimento Integrados para crianças e 
adolescentes. Serão dois tipos de procedimentos: escuta especializada, quando ocorre 
nos serviços de saúde e assistência social onde a criança será atendida; e depoimento 
especial, quando a criança então fala o que aconteceu, mas num ambiente acolhedor, por 
profissional capacitado no protocolo de entrevista.

Além disso, os profissionais que realizarão a escuta de crianças e adolescentes deverão 
realizar curso de formação para capacitá-los em um protocolo para assegurar a proteção 
destes meninos e meninas. A Lei determina que os três níveis da Federação (municipal, 
estadual e federal) provisionem recursos para a formação da equipe e compartilhem a 
obrigação pela escuta.

Neste sentido, está ainda em andamento um trabalho com diversos ministérios, liderado 
pela Secretaria Nacional de Proteção a Crianças e Adolescentes, sobre a criação de 
“Parâmetros de Escuta de Crianças e Adolescentes em Situação de Violência”. Neste 
material é estabelecido como será o atendimento em cada um dos serviços – como e o 
que escutar.

           Fontes: Childrood         
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Pedágios entre Curitiba (PR) e Florianópolis (SC) passam 
por reajuste 

Tarifa básica passa de R$ 2,30 para R$ 2,60 em praças das rodovias BR-116/376 e 
BR-101
As tarifas nas praças de pedágio da BR-116/376, no Paraná, e BR-101, em Santa 
Catarina, entre Curitiba e Florianópolis, passam a ficar mais caras a partir desta 
sexta-feira (24/2).

Com isso, a tarifa básica passa de R$ 2,30 para R$ 2,60, nas praças de pedágio de 
São José dos Pinhais (PR), Garuva (SC), Araquari (SC), Porto Belo (SC) e Palhoça 
(SC).

O ajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que 
justificou que a revisão tem como objetivo manter o equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato firmado entre a agência e a concessionária administradora das rodovias, 
que é a Autopista Litoral Sul.. 

Fonte: Transportabrasil 

Arrecadação com multas de trânsito sobe quase 280% em 
cinco anos
 
Um estudo aponta que arrecadação com multas de trânsito aplicadas por órgãos 
federais subiu 273% em cinco anos analisados. Além disso, o número de infrações 
registradas subiu 195% no mesmo período. O valor arrecadado em 2016 com as 
multas aplicadas chegou a R$ 888,8 milhões contra R$ 238,1 milhões em 2011.

Os dados do sistema Renainf incluem multas aplicadas pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pelo 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), além daquelas 
cometidas fora do estado de origem do veículo, em estradas ou nas cidades.

O sistema Renainf é formado por registros feitos em estradas federais, por radares e 
agentes, ou seja, os dados refletem apenas uma parte do montante de infrações de 
trânsito registradas no Brasil.

Ao longo desses cinco anos, a frota brasileira cresceu 33%, conforme dados do 
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Fonte: Transportabrasil 
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Renovação do SASSMAQ-2017

No dia 06/04/17, tivemos nossa primeira pré 
auditoria para regularizarmos todas 
pendências e nos prepararmos para a 
auditoria oficial que teremos dia: 31/05/17 à 
02/06/17 (03 dias), contamos com a 
colaboração do nosso operacional para 
repassar as informações aos condutores.
Pedimos a todos motoristas para regularizar 
os exames médicos pendentes, inclusive os 
exames dos veículos, aproveito para salientar 
que devemos controlar os excessos de 
velocidade na estrada, é de suma importância 
estarmos em dia para obtermos novamente 
nossa certificação do SASMAQ, pois, todos 
nós dependemos dele para continuarmos os 
trabalhos junto aos nossos clientes.
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Frases de para-choque 

“Beijo é igual ferro 
elétrico: liga em cima e 
esquenta embaixo.”

“Não mando minha 
sogra pro inferno 
porque tenho dó do 
diabo.”

“A velocidade que 
emociona é a mesma 
que mata.”

“Direito tem quem 
direito anda.”

              INDICADORES GERAIS                                     Mar
1 Total de embarques                                                             223
2 Horas-homem de exposição ao risco                                         7.392
3 tonelagem total transportada                                               4.405.337
4 quilometragem total                                                      262.320
5 consumo de oleo diesel                                                        87.732
6 relação entre KM rodado e litros                                                2,990
             de combustivel                   
7 n° acidentes no transporte apenas                                                    1
             com danos materiais 
8 N° acidentes pessoais típicos                                                            0 
             com afastamento                                
9 N° acidentes pessoais típicos                                                            0
             sem afastamento 
10 N° acidentes incapacitantes                                                    0
11 n.º acidentes no transporte com                                                         0
             impacto ambiental
12 n.º óbitos empregados proprios/contratados                                      0
             em função de acidente no transporte
13 n.º óbitos de pessoas não vinculadas à empresa                              0
             em acidentes no transporte
14 Dias perdidos correspondentes acidentes                                      0
15 RNC interna                                                                                1
16 Reclamação de cliente                                                                  0

                  REQUISITOS IST's                                                                Mar
01 n.º horas-homem de exposição ao risco motoristas próprios        1.176
02 n.º acidentes tipicos com afastamento - próprios                                           0
03 n.º acidentes tipicos sem afastamento - próprios                                           0
04 frequência de acidentes com afastamento - próprios                             0
05 frequência de acidentes sem afastamento - próprios                             0
06 n.º horas-homem de exposição ao risco motoristas contratados        6.216
07 n.º acidentes tipicos com afastamento - contratados                             0
08 n.º acidentes tipicos sem afastamento - contratados                             0
09 frequência de acidentes com afastamento - contratados                             0
10 frequência de acidentes sem afastamento - contratados                             0
11 frequência de acidentes com afastamento - total                                           0
12 frequência de acidentes sem afastamento - total                                           0
13 dias perdidos correspondentes aos acidentes típicos - próprios               0
14 dias perdidos correspondentes aos acidentes típicos - contratados               0
15 dias debitados correspondente aos acidentes típicos - próprio               0
16 dias debitados correspondente aos acidentes típicos - contratados               0
17 gravidade de acidentes - próprios                                                         0
18 gravidade de acidentes - contratados                                                         0
19 gravidade de acidentes - total                                                                       0

Aniversariantes do mês

04/04-Solismar frota
10/04 Andréia financeiro
14/04 Marco Antônio frota
20/04 Adenir frota
23/04 Luciane Oper. PA

HUMOR
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