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O presidente da comissão especial que analisa a reforma da Previdência na Câmara, deputado Carlos Marun 

(PMDB-MS), disse ontem que retomará os trabalhos da comissão na próxima terça-feira (9). Segundo Marun, 

todos os destaques devem ser votados na própria terça. A comissão ainda precisa avaliar 10 dos 13 

destaques apresentados pelas bancadas. As informações são da Agência Brasil. Na quarta (3), a comissão 

aprovou o texto-base da reforma e, em seguida, começou a analisar os destaques da proposta. No entanto, 

o plenário foi invadido por um grupo de agentes penitenciários e a sessão foi encerrada. Os agentes queriam 

que a categoria fosse incluída no grupo de aposentadoria especial para policiais, com limite de idade 

reduzido para 55 anos. Os membros da comissão, no entanto, retiraram essa possibilidade. Os agentes 

pleiteiam o direito de acesso ao benefício da aposentadoria com limite de idade reduzido assim como foi 

feito com os policiais federais. 
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O líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), disse nesta quarta (3) que a base aliada 

começará um processo de convencimento e esclarecimentos dos parlamentares e da sociedade sobre a 

reforma da Previdência. Segundo o líder, a partir da aprovação do projeto substitutivo na comissão 

especial, haverá um “tempo necessário” para “tirar dúvidas” antes de a matéria ser analisada pelo plenário. 

As informações são da Agência Brasil. 
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A Câmara de Guarujá aprovou por unanimidade, na terça-feira (3), o Projeto de Lei n° 050/2017, de autoria 
do vereador José Nilton Doidão (PPS), que visa beneficiar desempregados com a oferta de cursos de 
qualificação profissional e auxílio financeiro. Intitulado de ‘Programa Feliz Cidade de Auxílio Desemprego’, 
o projeto deve inicialmente contemplar cerca de mil trabalhadores e será gerido pela Secretaria de 
Coordenação Governamental. Cada pessoa inserida terá direito a um salário mínimo por mês, auxílios de 
alimentação e transporte. Segundo o vereador, a iniciativa vai contribuir para minimizar a situação de 
pobreza e miséria enfrentada atualmente por muitos trabalhadores, além de reinserí-los ao mercado de 
trabalho. “O programa, em si, visa a implementação de políticas públicas voltadas para a erradicação da 
pobreza e miséria. Com isso, geramos a reinserção ao mercado de trabalho, regatando a dignidade da 
pessoa e, ao mesmo tempo, garantindo estabilidade social”. 
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As empresas que forem contratadas para realizarem serviços que eram de responsabilidade da Companhia 
Cubatense de Urbanização e Saneamento (Cursan), em fase de desativação, deverão - na admissão de 
trabalhadores - dar prioridade àqueles cadastrados no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e que 
residam na cidade. A informação foi prestada na manhã de ontem aos representantes da Comissão dos 
Desempregados de Cubatão, durante reunião realizada no gabinete do prefeito Ademário de Oliveira, na 
qual foram debatidas algumas reivindicações da entidade, que promoveu uma manifestação de 
trabalhadores na área central. O encontro contou, também, com a presença do secretário municipal de 
Emprego e Desenvolvimento Sustentável, Benaldo Melo de Souza, e vereadores. 
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