
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta sexta-feira (12) uma 
ação apresentada pelo deputado Afonso Motta (PDT-RS) contra ato do presidente da Comissão de 
Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ), Felipe Francischini (PSL-PR). Motta queria conseguir na Justiça o 
direito de apresentar destaques supressivos à proposta da reforma da Previdência no colegiado. Ou seja, 
ele queria que os deputados pudessem rejeitar trechos da matéria e não precisem votar necessariamente 
pela integralidade do projeto. Na decisão, Lewandowski explica que o entendimento da Suprema Corte é 
de não intervenção em matérias relativas à interpretação de normas regimentais do Congresso, ou seja, 
que se referem a regras da organização interna da casa legislativa. NEGATIVA. No início da reunião de 
terça-feira (09) na CCJ, onde foi lido o parecer do relator, deputado Marcelo Freitas (PSL-MG), Motta 
apresentou uma questão de ordem pedindo que o colegiado aceitasse os chamados destaques 
supressivos à proposta. Francischini, no entanto, leu uma resposta formal ao pedido do parlamentar do 
PDT reiterando sua posição de não aceitar os destaques e reforçou ainda que as emendas à PEC só 
deverão ser apresentadas na comissão especial.  
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 13/04/2019 

A inflação para todas as faixas de renda acelerou pelo quarto mês seguido, de acordo com o Indicador Ipea 
de Inflação por Faixa de Renda, referente a março. As maiores contribuições para esse resultado vieram 
de itens que afetam mais as famílias de menor poder aquisitivo, como cereais (5,2%), tubérculos (18,7%), 
hortaliças (6,1%) e frutas (4,3%). Os preços dos alimentos foram os principais responsáveis pela inflação 
de 0,8% na classe mais baixa e responderam por 64% dessa variação total. A alta dos transportes também 
impactou esse segmento, devido aos reajustes nas tarifas de ônibus urbano (0,9%) e de trens (2,1%). No 
acumulado do ano, a inflação das famílias de renda mais baixa apontou variação de 1,73%, com 0,24 ponto 
percentual acima da registrada pelas famílias mais ricas (1,49%). Na comparação das taxas acumuladas 
em 12 meses, essa alta da inflação do segmento mais pobre é ainda mais significativa. De abril de 2018 a 
março de 2019, a inflação da classe de menor poder aquisitivo acumulou alta de 4,96%, ou seja, 0,67 ponto 
percentual acima da registrada na parcela de renda mais elevada (4,28%). Segundo o Ipea, essa piora da 
inflação para os mais pobres é ainda mais evidente quando se nota que, em março de 2019, enquanto a 
inflação da classe mais baixa foi 20 vezes maior que a registrada nesse mesmo mês de 2018. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 15/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 15/04/2019 

As 10 centrais sindicais brasileiras, reconhecidas formalmente ou não, se uniram de forma inédita para a 
manifestação de 1º de Maio deste ano, marcada para a Praça da República, região central de São Paulo. 
Também vão participar do ato as frentes Brasil Popular e Povo sem Medo. Ao divulgar a atividade na 
manhã desta quinta-feira (11) na Praça Ramos de Azevedo, também no centro, dirigentes destacaram a 
necessidade de somar esforços para combater o governo Bolsonaro e suas medidas, com destaque para 
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6, de "reforma" da Previdência.  
"O que motiva o 1º de Maio unificado é exatamente a necessidade de dar resposta a esse ambiente hostil", 
afirmou o presidente da CTB, Adilson Araújo, enquanto distribuía panfletos na calçada diante do Teatro 
Municipal. "É um governo que defende uma agenda ultraliberal, de viés fascista, de extrema-direita, 
legislando interesses do grande capital", acrescentou, lembrando que a "propaganda" oficial para a 
Previdência é a mesma do período do projeto que mudou a legislação trabalhista: criar empregos e 
impulsionar a economia, algo distante da realidade. "O que a gente assiste no curso da reforma trabalhista 
é o desemprego alarmante, a informalidade e o desalento."  
Também hoje, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou nova estimativa para o crescimento 
da economia neste ano, que recuou de 2,7% para 2%. Já a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) 
industrial despencou: de 3%, em dezembro, para 1,1% agora. "O ritmo da atividade no início do ano foi bem 
mais fraco do que se esperava. O desemprego permanece alto, as famílias ainda não retomaram o 
consumo e as empresas enfrentam muitas dificuldades", disse o gerente-executivo de Política Econômica 
da CNI, Flávio Castelo Branco.  
Para o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, o que poderia proporcionar crescimento econômico é 
uma reforma tributária. "A da Previdência é um pleito dos banqueiros, do mercado financeiro", definiu. 
Ele avalia que a união entre as centrais "é o grande feito" deste ano. "A maturidade falou mais alto. Se não 
tiver essa unidade, não conseguiremos enfrentar o inimigo. Isso fortalece a luta contra a reforma." O 
dirigente considera que, neste momento, a PEC 6 "não passa", mas lembra que o governo está agindo no 
Congresso e com o empresariado para garantir a aprovação. 
O ato de 1º de Maio está previsto para ir das 10h às 18h, com a presença de artistas – nenhum nome ainda 
foi confirmado. Participam da organização do evento CGTB, CSB, CTB, CSP, CUT, Força, Intersindical 
(duas), Nova Central e UGT, além das frentes. 
Propaganda enganosa 
"Querem enterrar o direito à aposentadoria, estender o tempo de contribuição. Dois anos atrás, diziam que 
a reforma trabalhista era para criar emprego, e as centrais diziam que era para legalizar o bico", afirmou o 
coordenador da Intersindical (há duas centrais com esse nome), Edson Carneiro, o Índio. Eles fizeram a 
reforma trabalhista e a lei da terceirização irrestrita prometendo emprego, e só veio desemprego", 
emendou, citando ainda a Emenda Constitucional 95, de teto dos gastos públicos. "Não se deixe enganar 
pela propaganda enganosa dos grandes meios de comunicação, desse ministro banqueiro (Paulo 
Guedes)", disse Índio às pessoas que passavam pela praça, uma região de intenso comércio. 
Na próxima terça-feira (16), representantes das centrais voltarão a se reunir com o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), para falar também da Medida Provisória (MP) 873, sobre financiamento sindical. 
Ontem, pela segunda vez seguida, foi cancelada a reunião prevista para instalar a comissão mista 
destinada a dar parecer sobre a MP. Sindicalistas deverão apresentar uma proposta alternativa, e existe 
também a expectativa de que, sem apoio, a medida acabe "caducando" no Congresso. O presidente da CTB 
defende o diálogo, mas vê essa aproximação com cautela. "Temos de continuar vigilantes", afirmou 
Adilson. Para ele, o caminho aponta para "construir uma grande greve geral". 
Fonte: Rede Brasil Atual - http://cnti.org.br/html/noticias.htm 

 

 

 

 


