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O relator da reforma da Previdência, deputado federal Arthur Maia 

(PPS-BA), afirmou ontem, ao deixar reunião no Palácio do Planalto, que 

seu relatório já está pronto e será apresentado hoje, em reunião do 

presidente Michel Temer (PMDB) com líderes das bancadas. "A partir de 

amanhã (hoje), eu e o presidente da República vamos comunicar isso 

aos líderes. Depois que os líderes conhecerem o relatório, eles poderão 

tratar na bancada". Segundo Maia, ao apresentar aos parlamentares o 

texto final da proposta, haverá um compromisso dos líderes em 

conquistar apoio à medida. 

Fonte: Jornal A Tribuna – 11/04/2017 

 

Segura 

O projeto vai a plenário dia 19 

e cria garantias contra a 

terceirização. Para evitar que 

trabalhadores sejam 

demitidos e recontratados 

como prestadores de serviço, 

prevê quarentena de 18 

meses entre a dispensa e a 

recontratação. 

Vespeiro 

O texto prevê que 

empregador e trabalhador 

possam negociar a carga de 

trabalho, num limite de até 12 

horas/dia e 48 horas 

semanais. Também mantém o 

princípio de que acordos 

coletivos prevalecem sobre 

normas legais. 

Vespeiro 2 

O relator também cria um 

novo regramento às súmulas 

da Justiça do Trabalho. Diz 

que isso vai evitar uma 

“superveniência entre 

Legislativo e Judiciário”. 

Era pós-pixuleco 

Numa alusão à queima de 

Judas, a Força Sindical vai 

erguer um boneco de dois 

metros de altura em frente ao 

Banco Central, na avenida 

Paulista, quarta (12), em ato 

contra a taxa de juros. 

Apelidado de “Jurão”, ele será 

malhado com cabos de 

vassoura. 

Fonte: Jornal Folha de S. 

Paulo – 11/04/2017 

 

O governo e o relator da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia 

(PPS-MA), pretendem reduzir de 50% para 30% o pedágio a ser cobrado 

sobre o tempo restante para a aposentadoria na regra de transição da 

reforma previdenciária. O novo percentual foi citado pelo relator em 

reunião no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (10), segundo 

apurou a reportagem. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 11/04/2017 

 

 

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse nesta segunda (10) 

que o governo quer uma proposta de reforma da Previdência dos 

militares "mais próxima possível" dos termos propostos para o 

restante da população. Com a proximidade dos debates sobre a 

reforma no Congresso, o governo reforçou o trabalho de defesa das 

mudanças. Os militares ficaram fora da proposta que tramita no 

Congresso e que deve ser votada em comissão especial da Câmara na 

próxima semana, antes de seguir para o plenário da Casa. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 11/04/2017 
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O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur 

Oliveira Maia (PPS-BA), afirmou que não faz sentido 

colocar todos os trabalhadores em uma regra de 

transição, mas declarou que vai ampliar em seu parecer 

o número de pessoas que serão incluídas nas regras 

transitórias. Apesar de ter dito que o modelo definitivo 

para a transição não foi concluído, o relator mencionou 

que 40 anos “seria um número central” para iniciar a 

transição. “Estamos trabalhando para ampliar o número 

de trabalhadores que estejam incluídos na transição, 

diminuindo a idade de 50 anos para em torno de 40 anos”, 

disse. Ele deve definir na próxima quarta-feira como será 

feita essa transição e pretende entregar o relatório final 

à Comissão Especial da Reforma no próximo dia 18.    

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 11/04/2017 

   

Atendendo denúncia formulada pelo Sindicato dos 

Conferentes de Carga, Descarga e Capatazia do Porto 

de Santos (SCCDCPS), auditores do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) autuaram o Terminal de 

Granéis do Guarujá S/A (TGG) por descumprimento à 

chamada Lei dos Portos - nº 12.815/13. A irregularidade 

foi constatada pela fiscalização da Gerência Regional 

do Trabalho e Emprego em Santos durante as 

operações de descarga de fertilizantes do navio MV 

Maria G.O. realizadas no terminal graneleiro que opera 

na margem esquerda do Porto de Santos. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 11/04/2017 
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 Fonte: Jornal A Tribuna – 11/04/2017 

 


