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ARMADILHAS
DO COTIDIANO

REAJUSTE O Tribunal de Justiça do Ceará decidiu que a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) deve permanecer com o reajuste de
15,86% na tarifa média de água e esgoto do Estado. Em junho, a Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE) expediu uma Ação Civil
Pública para rever o percentual para 4,31%, índice que foi acatado pela 10ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza na época.

SABER
Governo vai
extinguir eSocial

99 expande
serviço no Ceará

Indicador de
emprego em alta

Condições para
repassar recursos

SISTEMA O secretário da
Previdência e Trabalho,
Rogério Marinho, disse que o
novo sistema que será criado
para substituir o eSocial exigirá
menos informações das
empresas. Também haverá
simplificações para
empregadores domésticos. O
Governo anunciou que
extinguirá o programa e criará
outrosem janeiro de 2020.

APLICATIVOA 99 –
empresa de transporte urbano
que integra a companhia
global DiDi Chuxing – está com
cadastro aberto para
motoristas 99Pop
(modalidade de carros
particulares da empresa) em
Pacajus, Aracati e Iguatu. Os
motoristas precisam baixar o
aplicativo ou entrar no site
para realizar o cadastro.

MERCADO A Fundação
Getúlio Vargas (FGV) divulgou
indicadores referentes ao
mercado de trabalho em
junho. O Indicador
Antecedente de Emprego
(Iaemp) subiu 0,8 ponto e
agora registra 86,6 pontos. Já o
Indicador Coincidente de
Desemprego (ICD) caiu 1,1
ponto, indo para 94,6 pontos,
depois de registrar altas.

PRÉ-SAL O Ministério da
Economia planeja impor um
conjunto de condições para
repassar recursos do pré-sal a
estados e municípios. O plano
prevê que os entes melhorem
números da educação básica,
reduzam a mortalidade
infantil, avancem no índice de
saneamento. O Governo quer
aumentar ainda a rigidez dos
tribunais de contas.

Nãosãopoucos os
artifíciosquepessoas ou
mesmoempresas mal
intencionadasutilizam
paratirarproveitoda
faltade conhecimento
dosoutros.Afamosa
vendacasada,prática
ilegal,é umadelas – a
conhecidatentativade
“empurrar”produtos
sobreoconsumidor,oelo
mais fracoda cadeia,
quertenha eleinteresse
ounão.Eé justamenteno
setorfinanceiroondeela
setornoumais comum –
umaárea comaqual a
maiorpartedaspessoas
nãotêmproximidade e
poucoconhecemseus
direitos.Ao mesmo
tempoemque acoibição
dessetipodeatitude
ilícitae nociva aos
orçamentosdoslares
brasileirosdeveser
realizadacom todovigor,
fazem-senecessárias
tambémmedidaspara
fomentara educação
financeirada população.

