
A audiência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na Câmara, terminou em confusão, pouca defesa 
da reforma da Previdência por parte dos deputados e reclamação de líderes do centrão. 
Com a base desarticulada, Guedes enfrentou nesta quarta-feira (3) na CCJ (Comissão de Constituição e 
Justiça) a tropa de choque da oposição. O estopim do tumulto, com empurra-empurra entre parlamentares 
do PT e PSL, foi uma provocação do deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR). Ele é filho do ex-ministro José 
Dirceu. 
Às 20h23, ao questionar o ministro sobre a proposta de reforma, Zeca afirmou que o ministro é tigrão com 
uns e tchutchuca com outros, sugerindo que Guedes privilegia banqueiros e rentistas. 
Ele queria estudos da equipe econômica para que o governo decidisse priorizar o endurecimento das 
regras de aposentadoria, em vez de propor mudanças no sistema bancário. 
"Eu estou vendo que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores 
de necessidade. É tigrão quando é com agricultores, com professores. Mas é tchutchuca quando mexe 
com a turma mais privilegiada do nosso país. O cargo público que você ocupa exige uma outra postura", 
afirmou Dirceu. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 04/04/2019 

Alvo de críticas no Congresso, o novo modelo proposto para o BPC (benefício pago a idosos carentes) na 
Reforma da Previdência pode ser opcional, disse, nesta quarta-feira (3), o ministro Paulo Guedes 
(Economia). A ideia de deixar a pessoa escolher entre dois formatos diferentes do BPC surgiu em debate 
nesta semana entre integrantes do governo e deputados, que analisam a proposta de reforma da 
Previdência enviada pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro. “Atualmente, quem tem mais de 65 anos 
tem direito a receber um salário mínimo (R$ 998). 
Bolsonaro quer que esse valor seja pago para quem completar 70 anos de idade. Mas, entre os 60 anos e 
70 anos, receberia R$ 400 por mês. “A gente antecipa isso. E (o novo BPC) pode até ser opcional”, afirmou 
o ministro, em audiência pública na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara. Nesta terça (2), 
o secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, também 
apoiou a sugestão de parlamentares para que seja opcional o modelo de recebimento do benefício. Guedes 
reiterou que o Congresso, que analisa o tema, pode fazer esse tipo de alteração na PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) da reforma.” Eu não tenho voto. Vocês (deputados) são representantes da 
democracia. Em debate com deputados, o ministro insistiu que os ajustes na Previdência devem ser feitos. 
“O governo mandou a proposta (a PEC). Pode não ser aceita. Não sei se vai. Vamos ver. Aí vem 
outra (proposta de outro governo) “. Além das mudanças no BPC, há resistência no Congresso a alterações 
nas regras para aposentadorias rurais. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 04/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 04/04/2019 

O aposentado ou pensionista que consegue uma revisão administrativa (solicitada no posto do INSS) e 
aumenta o valor inicial do seu benefício entre R$ 50 e R$ 500 pode receber até R$ 41,7 mil em atrasados, 
caso o benefício tenha sido concedido há ao menos cinco anos, de acordo com cálculos do Ieprev (Instituto 
de Estudos Previdenciários). O principal motivo para gerar o direito à revisão administrativa é também o 
mais simples de comprovar: a ausência de vínculos ou de períodos de contribuição ao INSS no cálculo do 
benefício, segundo o advogado Luiz Felipe Veríssimo, do Ieprev. 
“Os vínculos do segurado que não foram incluídos na concessão original, como carnês de contribuição que 
não foram analisados ou carteiras de trabalho, comprovam o tempo de contribuição. Além dos atrasados, 
esse acréscimo de tempo também pode aumentar o fator [previdenciário] e, consequentemente, a renda 
mensal”, comenta Veríssimo. A contagem do tempo especial por atividade prejudicial à saúde é apontada 
pelo especialista como outro motivo frequente para o segurado conseguir uma revisão no valor do 
benefício. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 04/04/2019 

Os funcionários públicos municipais de Guarujá terão correção salarial de 5%. A primeira parcela, de 4%, 
será aplicada na data-base de abril. A segunda, de 1%, em junho. A proposta da prefeitura foi aprovada em 
assembleia na noite desta terça-feira (2), na sede do sindicato Sindserv. A categoria reivindicava 3,83%, e 
a inflação anual pelo “IPCA” foi de 3,75%. Em negociação na quarta-feira da semana passada (27), a 
Prefeitura disse que atenderia a reivindicação da assembleia de 3,83%. Mas os sindicalistas solicitaram 
novos estudos e majoração do percentual. Com isso, a Administração chegou aos 4%, conforme ofício 
endereçado ao sindicato na manhã de terça, para apreciação da assembleia. O acordo prevê ainda 
correção de mais 1% em julho de 2020, independentemente das negociações da data-base do próximo 
ano. E aumento do auxílio alimentação de R$ 650 para R$ 680. Outro ponto da proposta aprovada na 
assembleia é a manutenção de todos os direitos previstos no acordo assinado em 2018. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 04/04/2019 

O Ministério da Economia divulgou ontem a atualização do cadastro de empregadores que tenham 
submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo, conhecido como lista suja do trabalho 
escravo. A lista denuncia pela prática do crime 187 empregadores, entre empresas e pessoas físicas. No 
total, 2.375 trabalhadores foram submetidos a condição análoga à escravidão. Na lista constam 
empregadores que foram adicionados na relação entre 2017 e 2019. No relatório atualizado ontem, a 
maioria dos casos está relacionado a trabalhos praticados em fazendas, obras de construção civil, oficinas 
de costura, garimpo e mineração.  
TRABALHO ESCRAVO  
A legislação brasileira atual classifica como trabalho análogo à escravidão toda atividade forçada – 
quando a pessoa é impedida de deixar seu local de trabalho – desenvolvida sob condições degradantes 
ou em jornadas exaustivas. Também é passível de denúncia qualquer caso em que o funcionário seja 
vigiado constantemente, de forma ostensiva, por seu patrão. 
Fonte: Jornal A Tribuna – 04/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


