
O ministro da Economia, Paulo Guedes, trabalha para convencer a ala política do governo Jair Bolsonaro a 
corrigir o salário mínimo em 2020 apenas pela inflação, sem dar ganho real aos trabalhadores, informou 
um interlocutor do ministro. Até 15 de abril, o governo precisa enviar ao Congresso o projeto da LDO (Lei 
de Diretrizes Orçamentárias) de 2020, que, entre outros pontos, trará uma previsão do valor do salário 
mínimo para o ano que vem. A política de valorização do mínimo ocorre desde o governo Lula (PT) e foi 
transformada em lei por sua sucessora Dilma Rousseff. A regra, entretanto, teve validade encerrada em 
janeiro deste ano. No cálculo vigente até o reajuste de 2019, o salário mínimo foi corrigido levando em 
conta a inflação no ano anterior somada ao PIB de dois anos antes, o que permitiu alta real em períodos 
de crescimento econômico. A ideia de não conceder aumento acima da inflação tem relação com o esforço 
fiscal do governo. Isso porque o reajuste salário mínimo aumenta o valor de benefícios da Previdência, o 
que impacta diretamente os gastos públicos. A decisão de Guedes, entretanto, ainda precisa passar por 
duas etapas no governo. Na semana que vem, está prevista uma reunião da JEO (Junta de Execução 
Orçamentária), na qual ele levará a proposta para ser ratificada. A Junta até 2018 era formada pelos 
ministros da Fazenda, do Planejamento e da Casa Civil, está com formação reduzida após a reestruturação 
ministerial. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 08/04/2019 

O Índice de Preços ao Consumidor-Classe 1 (IPC-C1), que mede a inflação para famílias com renda até 2,5 
salários mínimos, é de 0,67% em março. A taxa ficou acima do 0,49% de fevereiro. Com o resultado, o 
indicador acumula alta de 1,77% no ano e 5,42% nos últimos 12 meses. Os dados foram divulgados hoje 
(5), no Rio de Janeiro, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Os IPCs são calculados com base em preços 
coletados em sete capitais: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e 
Salvador. A inflação medida pelo IPC-C1 em março ficou acima das taxas observadas pelo Índice de Preços 
ao Consumidor-Brasil (IPC-BR), que apura a variação da cesta de compras para todas as faixas de renda. 
O IPC-BR registrou inflação de 0,65% em março e 4,88% em 12 meses. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 06/04/2019 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu hoje (5) a reforma da Previdência e a redução da máquina 
pública no 18o Fórum Empresarial do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), realizado na cidade de Campos 
do Jordão (SP). Guedes foi aplaudido pelos empresários presentes ao evento. Segundo o ministro, a 
reforma da Previdência é tema prioritário do governo federal. “O modelo econômico é ruim, se esgotou. 
Temos que reformar. O diagnóstico é esse. Em torno disso, costuramos o nosso programa”, disse. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 06/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 08/04/2019 

Sem uma articulação muito bem costurada pela Presidência da República com os partidos, especialistas 
e políticos veem dificuldades para uma reforma da magnitude da previdenciária avançar. 
Não à toa o presidente Jair Bolsonaro (PSL) já dá sinais de alteração de rota na condução de sua relação 
com o Congresso Nacional. Ele tem recebido críticas por se ausentar da linha de frente dessa articulação 
e, até no sentido contrário, trocar farpas em público com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ). Bolsonaro tenta se afastar do que chama de “velha política”, uma referência ao loteamento 
de cargos públicos. Prefere negociar pautas com bancadas temáticas —do agronegócio, da segurança 
pública— a lidar com lideranças de partidos. Para o economista Fabio Giambiagi, especialista em 
Previdência, essa estratégia já se mostrou insuficiente. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 07/04/2019 

Enquanto a reforma da Previdência aguarda o aval do Congresso, a equipe econômica trabalha nos 
próximos passos para cortar gastos com aposentadorias, que representam o maior peso no déficit das 
contas públicas. “É a fase seguinte à Nova Previdência”, disse o secretário de Previdência do Ministério da 
Economia, Leonardo Rolim. O governo estuda lançar um plano para reduzir as aposentadorias por 
invalidez. Hoje, em média, 18% das aposentadorias concedidas por ano são desse tipo. A meta seria baixar 
para 10%. De acordo com técnicos do ministério, essa proporção é mais adequada à média mundial. Em 
janeiro, de 20,4 mil aposentadorias concedidas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), 3,4 mil 
foram por invalidez. O projeto em estudo envolve aprimorar as perícias médicas para que pessoas ainda 
em condições de trabalhar, mesmo que em função diferente, possam continuar na ativa. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 08/04/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte do Clipping: Jornal Diário do Litoral – 07/04/2019 
 


