
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) decidiu assumir pessoalmente a negociação com a Câmara dos 
Deputados para tentar aprovar a proposta da reforma da Previdência ainda no primeiro semestre. 
Nesta quarta-feira (10), dia em que retomou ofensiva para tentar compor uma base aliada, ele indicou que 
manterá a rotina de abrir o gabinete presidencial para deputados e senadores. 
O presidente também começou a avaliar a possibilidade de participar da nova campanha de rádio e de 
televisão sobre as mudanças nas aposentadorias. A disposição de Bolsonaro é uma reação à resistência 
de Rodrigo Maia (DEM-RJ) em conduzir a articulação da reforma da Previdência. 
"O presidente está disposto a estar à frente dessa articulação", disse o líder do governo no Senado Federal, 
Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). "Ele está à frente da articulação política, sempre esteve e é preciso 
que esteja até a votação da reforma previdenciária", afirmou. 
 A negociação da proposta vinha sendo conduzida, no Legislativo, por Maia e, no Executivo, pelos ministros 
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Economia, Paulo Guedes. Os líderes de partidos, no entanto, vinham se 
queixando da atuação dos dois auxiliares presidenciais e cobravam uma participação direta do presidente. 
Bolsonaro, porém, dizia que a responsabilidade pela aprovação da proposta era neste momento do 
Congresso Nacional e que não era uma iniciativa de interesse apenas do governo federal, mas também do 
Poder Legislativo. Sem Maia, o presidente avaliou o risco de a iniciativa naufragar de maneira precoce e 
foi convencido a tomar as rédeas do processo. 
"O presidente nos sinalizou que ele vai estar mais presente e falar bastante sobre Previdência. Inclusive, 
foi um pedido nosso para ele", disse o dirigente nacional do Novo, João Amoêdo, que se reuniu com 
Bolsonaro nesta quarta-feira (10). 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 11/04/2019 

No mesmo dia em que a pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira (10), mostrou que 51% dos 
brasileiros são contrários à reforma da Previdência, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a 
proposta do governo terá apoio e maioria no Congresso. Em evento com investidores em Nova York, ele 
afirmou que está sendo reconhecido e cumprimentado nas ruas como se fosse um jogador de futebol. “Eu 
entrei num avião e quase não conseguia ocupar meu assento, as pessoas me pediam selfie”. Para Guedes, 
essas demonstrações são um sinal de apoio da população. “A opinião pública está amplamente favorável 
às mudanças”, afirmou, em resposta a uma pergunta sobre se haveria um plano B, caso as reformas que 
o governo propõe não passem no Congresso. O ministro disse contar com o apoio de um Congresso 
renovado nas últimas eleições. “Eles (políticos) entendem que o sistema deles colapsou e precisam 
mudar”. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 11/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 11/04/2019 

Após uma reunião que durou menos que 1 hora, membros da Comissão de Constituição, Cidadania e 
Justiça (CCJ) decidiram reduzir o tempo de discursos e limitar a participação de parlamentares que não 
constituem o colegiado para o debate sobre a reforma da Previdência na próxima semana. O acordo é 
válido apenas para a fase de debate e não para o período da votação da proposta. 
A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), afirmou que o tempo de discursos ficará em 
dez minutos para os membros e cinco para os não membros, hoje esses períodos são de 15 e 5 minutos. 
Foi também limitado número de parlamentares que não são membros e que poderão participar da 
discussão. Serão permitidos dez parlamentares a favor e dez contra. "Senão vamos invadir madrugada 
adentro. Já há um volume de inscrição ultrapassando 80. Isso não é produtivo", disse a deputada. A líder 
afirmou ainda que a intenção é que a votação do relatório seja feita na terça-feira, o que não é consenso. 
O deputado do PT, José Guimarães (CE), afirmou que isso ainda deve ser conversado e que a votação pode 
ocorrer na quarta-feira. O partido deve votar contra a admissibilidade da proposta de emenda à 
Constituição. O debate sobre o relatório começa na segunda-feira, às 14 horas. 
SENADO  
O Senado instalou ontem a comissão especial para acompanhar a tramitação da proposta da reforma 
enquanto ela ainda está na Câmara. A ideia é que os senadores sejam atualizados constantemente sobre 
as alterações que serão feitas pelos deputados para que, quando o texto chegar ao Senado, possa ter um 
andamento mais célere na Casa. O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) figura como o relator da comissão. 
Fonte: Jornal A Tribuna – 11/04/2019 

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse, em entrevista à Bloomberg TV, acreditar que a 
reforma da Previdência poderá ser aprovada pelo Congresso até “o fim de julho ou começo de agosto”. 
Sobre as alterações que parlamentares podem promover na proposta de mudanças nas regras de 
aposentadoria, Mourão avaliou que um texto que permita economia fiscal de R$ 850 bilhões (“US$ 200 
bilhões”) em 10 anos ainda seria “bom para o País”, mas o “ideal” seria o R$ 1,1 trilhão (“US$ 260 bilhões”) 
originalmente previsto pela equipe econômica. Mourão concedeu a entrevista, falando em inglês, durante 
visita a Washington, na terça-feira. Questionado sobre as dificuldades do governo em montar sua base de 
apoio no Congresso, Mourão observou que o presidente Jair Bolsonaro tem se reunido com líderes 
partidários nos últimos dias e afirmou que os encontros têm surtido o efeito pretendido. “Todos, quando 
saem das reuniões, dizem ‘OK, não apoiamos o governo, mas vamos apoiar a reforma da Previdência’”, 
disse o vice-presidente. 
Fonte: Jornal A Tribuna – 11/04/2019 

Hoje, às 19 horas, na sede do Sindicato dos Petroleiros de Santos (Avenida Conselheiro Nébias, 248, Vila 
Mathias), será realizado o Fórum em Defesa das Aposentadorias, sob o tema Nova Previdência ou Fim das 
Aposentadorias. Os participantes convidados são o advogado e mestre em Direito Previdenciário, Sérgio 
Pardal Freudenthal, e o professor-doutor em Desenvolvimento Econômico Daniel Ariaz Vasquez. A 
proposta de Nova Previdência chegou ao Congresso Nacional em 20 de fevereiro último.  
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 11/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


