
O relator da PEC da reforma da Previdência na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara 
dos Deputados, deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), afirmou na sexta-feira (29) que pretende 
entregar o relatório da proposta até o dia 9 de abril. “Nós temos total possibilidade de apresentar o relatório 
antes. Mas para não suprimir nenhuma etapa, o regimento interno será rigorosamente cumprido”, disse. 
Sobre a ida do Ministro da Economia, Paulo Guedes, à CCJ, prevista para a próxima quarta-feira, 3, Freitas 
destacou que precisa ouvir o ministro antes de concluir o seu relatório. “Dos debates podem surgir algumas 
sugestões e essa questões serão levadas em consideração no relatório também.” BOLSONARO. O relator 
da PEC da reforma da Previdência negou que o presidente Jair Bolsonaro esteja isolado da articulação pela 
aprovação da reforma. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 01/04/2019 

O senador Paulo Paim (PT-RS) advertiu na sexta-feira (29) que os brasileiros mais jovens serão os mais 
prejudicados com a reforma da Previdência e pediu um amplo debate sobre as mudanças no setor. A 
advertência foi feita após registrar, em Plenário, uma mensagem da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) que demonstra preocupação com a proposta apresentada pelo governo, apesar de 
reconhecer a necessidade de o sistema previdenciário ser avaliado ou adequado à seguridade social. 
Segundo Paim, a CNBB afirma que as mudanças sacrificam os mais pobres e penalizam as mulheres e os 
trabalhadores rurais, punem as pessoas com deficiência e geram desânimo quanto à seguridade social, 
sobretudo para os desempregados e as gerações mais jovens. “Os jovens serão os grandes prejudicados 
porque, quando entrarem no sistema a partir de agora, não vão ter mais seguridade social, onde está a 
Previdência. Eles vão ter fundo privado de uma poupança”, disse. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 01/04/2019 

A comissão mista da Medida Provisória (MP) 873/2019, que impede o desconto em folha da contribuição 
sindical, será instalada nesta semana. O anúncio foi feito na quinta-feira (28) pelo presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, ao receber um grupo de sindicalistas acompanhados do senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP). “Eu estou imbuído em ajudar e vou conversar com os parlamentares da comissão especial. Eu 
entendo que esse dispositivo que acaba com a contribuição sindical em folha é inconstitucional”, afirmou 
Davi. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 01/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 01/04/2019 

A indústria fechou 198 mil vagas no trimestre encerrado em fevereiro de 2019 em relação ao trimestre 
imediatamente anterior, terminado em novembro de 2018. Na mesma base de comparação, a construção 
civil fechou 155 mil postos de trabalho. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta sexta-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Na comparação com um ano antes, a indústria cortou 85 mil vagas, enquanto o setor 
da construção civil cortou 9 mil postos de trabalho. Também houve corte de vagas nos serviços 
domésticos, com 133 mil trabalhadores a menos em um ano; na agricultura, com menos 79 mil empregos; 
e no comércio, com 12 mil trabalhadores a menos.  
Leia mais: Jornal Diário do Litoral – 01/04/2019 

O órgão de gestão de pessoas do STF (Supremo Tribunal Federal) contrariou uma medida provisória do 
presidente Jair Bolsonaro (PSL) e recomendou o desconto de taxas sindicais nos salários dos servidores 
da corte. Desde 1º de março, a MP, também assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, proíbe 
descontos em contracheques em favor de sindicatos. A regra tem força de lei. 
A medida obriga o pagamento de mensalidades e contribuições aprovadas em assembleias por boleto 
bancário. Um despacho do STF de 14 de março afirma, porém, que o recolhimento poderá ser feito na 
folha de pagamento. A recomendação é administrativa. Judicialmente, a MP é questionada por ADIs 
(Ações Diretas de Inconstitucionalidade) no próprio Supremo. Sob relatoria do ministro Luiz Fux, a matéria 
ainda aguarda julgamento. O documento do STF é assinado por Valmi Alves de Sousa Ferreira, gerente 
substituto da Assessoria de Legislação de Pessoal; Valcicles Geraldo Guerra, coordenador de Registros 
Funcionais e Pagamento; e Alda Mitie Kamada, secretária de Gestão de Pessoas. Na recomendação feita 
à Direção-Geral do STF, os gestores afirmam que sindicatos e associações terão de arcar com os custos 
do processamento da cobrança feita em folha de pagamento. A MP de Bolsonaro e Guedes, além de alterar 
a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), revogou um dispositivo do Estatuto do Servidor Público Civil 
Federal que autorizava descontos sem ônus para as entidades. O objetivo, segundo o governo, é diminuir 
a judicialização e retomar o caráter voluntário da contribuição. O imposto sindical deixou de ser obrigatório 
com a reforma trabalhista de Michel Temer (MDB). Segundo Ferreira, Guerra e Kamada, outro artigo do 
mesmo estatuto permite o recolhimento de mensalidades e contribuições desde que o servidor concorde 
e o sindicato arque com os custos do processamento da cobrança. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 01/04/2019 

Encerram-se no dia 8 de abril as inscrições para o Programa Aprendiz Sabesp com 516 oportunidades 
para todo o estado de São Paulo. As vagas estão distribuídas na Região Metropolitana, interior e litoral. Na 
Baixada Santista, as vagas estão divididas da seguinte forma: Bertioga (2), Guarujá (4), Santos (17), 
Cubatão (4), São Vicente (4), Praia Grande (3), Mongaguá (1), Itanhaém (4) e Peruíbe (2). Quem optar pela 
região, realizará as provas em Santos. O processo é uma parceria entre Sabesp e Senai-SP, que atua na 
qualificação e formação técnico profissional de Assistente Administrativo. As inscrições seguem até às 
14 horas do dia 8 de abril, pelo horário de Brasília, exclusivamente pela Internet, no endereço 
www.concursosfcc. com.br. A taxa é de R$ 55,00. As vagas são destinadas a estudantes do 1º ou 2º ano 
do Ensino Médio, de instituição de ensino pública ou privada, com idade mínima de 14 anos e máxima de 
22 anos e 6 meses, no ato da admissão. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 01/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


