
O relator da reforma da Previdência na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) na Câmara, Marcelo 
Freitas (PSL-MG), votou ontem pela admissibilidade total da proposta. O texto de 55 páginas começou a 
ser lido depois de quatro horas e meia de sessão. A oposição tentou adiar a apresentação com diversos 
requerimentos, mas não obteve sucesso. A deliberação na CCJ se restringe apenas à constitucionalidade 
da proposta. A votação está marcada para a próxima quarta-feira (17), mas deputados já admitem que 
deve ser difícil cumprir esse prazo. O relator foi interrompido por deputados do PT, e depois pelo líder do 
PP, Arthur Lira (AL), que se uniu à oposição para pedir que o relatório fosse disponibilizado para os 
parlamentares da comissão. O presidente da comissão, Felipe Francischini (PSL-PR) aquiesceu e a leitura 
foi retomada quando o parecer foi disponibilizado no sistema da Casa. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 10/04/2019 

A reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro é rejeitada por 51% dos brasileiros, mostra 
pesquisa Datafolha. São favoráveis 41%, 2% se dizem indiferentes e 7% não sabem. A oposição à reforma 
é maior entre mulheres (56%) e supera o apoio por pelo menos dez pontos em todas as faixas etárias até 
59 anos de idade. Já entre homens, 48% se dizem a favor e 45% contra; um empate técnico (a margem de 
erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos). Há clara polarização das respostas de acordo com 
a posição na eleição presidencial de 2018: entre os que elegeram o presidente Jair Bolsonaro (PSL), 55% 
são a favor da reforma e 36% contrários. Já entre quem votou em Fernando Haddad (PT) ou branco ou 
nulo, 72% se dizem contra a mudança nas regras. 
O apoio à reforma é numericamente superior também entre os de renda familiar acima de dez salários 
mínimos (R$ 9.998 em 2019), 50% apoiam a reforma; 47% são contra. A maior rejeição, de 63%, aparece 
entre funcionários públicos (5% da amostra). O Datafolha ouviu 2.086 brasileiros com 16 anos ou mais, em 
130 municípios em todo o Brasil, em 2 e 3 de abril. Embora majoritária, a oposição à proposta do governo 
Bolsonaro é menor que a registrada contra a reforma do governo Temer em abril de 2017, às vésperas de 
o texto ser votado por comissão especial da Câmara. Na ocasião, 71% rejeitavam a reforma apresentada 
por Michel Temer (MDB). Em relação a pontos específicos da proposta de Bolsonaro, a maioria é contra as 
idades mínimas. A rejeição é maior aos 62 anos de idade para mulheres: 65% são contra, enquanto 53% se 
opõem a 65 anos para homens. Também há maioria contrária a contribuir 40 anos para o benefício sem 
desconto, mas 66% são favoráveis a cobrar alíquotas mais altas de servidores que ganham mais e 72% a 
limitar a aposentadoria do servidor pelo teto do INSS (limite que já existe desde 2013 para servidores 
federais e de estados e municípios com previdência complementar). 
 O apoio a um aperto nas regras dos servidores é expressivo também entre funcionários públicos: 74% são 
a favor das alíquotas progressivas e 64% aprovam o teto. Nesses pontos, a única diferença entre quem 
votou em Bolsonaro ou Haddad é quanto aos 65 anos para homens: 54% dos bolsonaristas apoiam, e 45% 
rejeitam. Nos outros itens, eleitores dos dois candidatos têm posição semelhante, com diferença apenas 
de grau. Embora 68% dos brasileiros digam ter tomado conhecimento da proposta de reforma, só 17% se 
dizem bem informados; 42% declaram estar mais ou menos informados e 9%, mal informados. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 10/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 10/04/2019 

A nova ofensiva do presidente Jair Bolsonaro (PSL) em formar uma base aliada não teve o resultado 
esperado pelo Palácio do Planalto. Na saída de encontro com o presidente, PR e Solidariedade anunciaram 
postura de independência no Legislativo e defenderam mudanças no texto proposto pelo Executivo de 
reforma da Previdência. Presidente do Solidariedade, Paulinho da Força disse que a iniciativa em discussão 
na Câmara dos Deputados é ruim e precisa de alterações. “A proposta (da reforma da Previdência) está 
ruim e precisa ser melhorada”, afirmou. Paulinho disse que o partido apresentou pontos do texto enviado 
pelo governo ao Legislativo que precisam de modificação, na visão do grupo. Ele citou como exemplos o 
BPC (Benefício pago a idosos carentes) e a aposentadoria dos trabalhadores rurais. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 10/04/2019 

O Governo Federal deve lançar um plano para reduzir o número de aposentadorias por invalidez. Cerca de 
18% do total de benefícios concedidos no País são dessa modalidade. A ideia seria baixar para 10%. Com 
isso, haveria uma economia na casa dos R$ 100 bilhões, conforme dados revelados na segunda-feira pelo 
jornal Folha de S. Paulo. Os detalhes do estudo e a data em que o plano deve ser executado não foram 
divulgados pelo INSS, apesar dos insistentes pedidos da Reportagem. “Isso mostra uma intenção do 
Governo Federal de tornar o acesso ao benefício ainda mais difícil e acaba retirando o caráter da 
aposentadoria, que é auxiliar quem tem uma incapacidade permanente para o trabalho”, diz o advogado 
especialista em Previdência Henrique Brito. 
PENTE-FINO  
A aposentadoria por invalidez já foi alvo de operação pente-fino durante o governo do então presidente 
Michel Temer (MDB). Foram chamados para passar por nova perícia 710.753 segurados. Do total, 208.299 
tiveram a aposentadoria cortada (29,3%). Segundo o INSS, eles haviam recuperado a capacidade para o 
trabalho e, por isso, foram liberados. A maioria dos benefícios havia sido concedida há mais de cinco anos. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 10/04/2019 

As inscrições para o Programa Aprendiz Sabesp foram prorrogadas até hoje, às 14h. Serão 
disponibilizadas 516 vagas para todo o estado de São Paulo. 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. Para 
participar do concurso público os requisitos necessários são: ter idade mínima de 14 anos completos e 
máxima de 22 anos e 6 meses (na admissão), além de estar matriculado e cursando o 1º ou 2º ano do 
Ensino Médio, tanto em instituições públicas como privadas. Entre os principais benefícios oferecidos aos 
“Aprendizes Sabesp” estão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 499,00, vale refeição, vale transporte, 
assistência médica, seguro contra acidentes pessoais, férias de 30 dias (após um ano de contrato e 
coincidindo com o recesso escolar), além da qualificação profissional como assistente administrativo pelo 
SENAI-SP. O objetivo do programa é contribuir com a formação dos jovens, dando uma oportunidade de 
inserção no mercado de trabalho. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através 
do site da Fundação Carlos Chagas. As provas - com conteúdo de Língua Portuguesa, Matemática, História 
e Geografia - acontecem no dia 5 de maio. Mais informações pelo site www.concursosfcc.com. br 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 10/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


