
O fim da política de valorização do salário mínimo, anunciada nesta segunda-feira (15) pelo governo 
Bolsonaro, é uma medida que penalizará principalmente os mais pobres, de acordo com análise do diretor 
técnico do Dieese, Clemente Ganz Lúcio. "Acabou esse instrumento importante de elevação do poder de 
compra dos menores salários da economia brasileira", adverte, em comentário na Rádio Brasil Atual. 
Com a descontinuidade dos reajustes anuais baseados na variação do Produto Interno Bruto (PIB) de dois 
anos antes e pela inflação do ano anterior, a remuneração básica para 2020 está prevista pelo governo em 
R$ 1.040. Na prática, Bolsonaro confirmou os ataques que já vinham sendo feitos à política de valorização. 
Clemente lembra que sem a política implementada em 2004, hoje a remuneração poderia ser de R$ 573, 
um valor R$ 425 menor que os R$ 998 estabelecidos como o mínimo. "Esses R$ 425 de aumento colocam 
na economia R$ 265 bilhões ao ano", destaca. "É uma política fundamental para diminuir as desigualdades 
e essencial para que o mínimo, crescendo, se aproxime do valor do salário necessário calculado pelo 
Dieese, que hoje é de R$ 4.300", justifica o diretor técnico. 
Fonte: Rede Brasil Atual - http://cnti.org.br/html/noticias.htm 

Após uma sessão que durou mais de 12 horas, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) 
da Câmara concluiu na noite desta terça-feira (16) a fase de discussão da proposta de emenda à 
Constituição da reforma da Previdência (PEC 6/19) após um acordo de líderes e o presidente da CCJ, Felipe 
Francischini (PSL-PR), marcou para a manhã desta quarta-feira o início da votação do parecer do relator 
da reforma, deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG). A sessão de votação está marcada para as 10h, 
horário que, segundo Francischini, já estava agendada desde segunda (15) para a sessão da CCJ. 
As discussões terminaram às 23h28, após um atraso de 1 hora e 17 minutos, resultado de uma obstrução 
do PSOL na sessão da comissão no período da manhã. À noite, após o acordo de lideranças, concordou-
se que a sessão fosse encerrada por volta das 23h30, após o fim da fala dos parlamentares, e a retomada 
no dia seguinte com a votação da PEC. 
“Hoje iniciamos o dia com a previsão de que só encerraríamos a discussão na semana que vem, então a 
votação talvez nem na semana que vem ocorresse, então vamos conseguir encerrar essa discussão [nesta 
terça] e amanhã fazer a sessão que nós temos para iniciar a votação já direto na votação”, disse 
Francischini. 
Para que as discussões pudessem ser encerradas hoje, vários parlamentares favoráveis ao texto abriram 
mão de suas falas. No início da noite, dos 62 deputados que estavam inscritos a falar a favor da reforma e 
65 contra, no total, 19 parlamentares falaram a favor, 55 contra e 14 líderes partidários. Se a reforma da 
Previdência for aprovada pela CCJ, segue para a análise de uma comissão especial e, depois, para votação 
no Plenário da Câmara. 
Fonte: Agência Brasil - http://cnti.org.br/html/noticias.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 17/04/2019 

A duas semanas dias do fim do prazo, menos da metade dos contribuintes acertaram as contas com o 
Fisco. Até as 17h desta terça-feira (16), a Receita Federal recebeu 14.280.368 declarações do Imposto de 
Renda Pessoa Física, o equivalente a 46,8% do esperado para este ano. 
O prazo para envio da declaração começou em 7 de março e vai até as 23h59min59s de 30 de abril. A 
expectativa da Receita é receber 30,5 milhões de declarações neste ano. 
A declaração pode ser feita de três formas: pelo computador, por celular ou tablet ou por meio do Centro 
Virtual de Atendimento (e-CAC). Pelo computador, será utilizado o Programa Gerador da Declaração - PGD 
IRPF2019, disponível no site da Receita Federal. 
Também é possível fazer a declaração com o uso de dispositivos móveis, como tablets e smartphones, 
por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda. O serviço também está disponível no e-CAC no site da 
Receita, com o uso de certificado digital, e pode ser feito pelo contribuinte ou seu representante com 
procuração. O contribuinte que tiver apresentado a declaração referente ao exercício de 2018, ano-
calendário 2017, poderá acessar a Declaração Pré-Preenchida no e-CAC, por meio de certificado digital. 
Para isso, é preciso que, no momento da importação do arquivo, a fonte pagadora ou pessoas jurídicas 
tenham enviado para a Receita informações relativas ao contribuinte referentes ao exercício de 2019, ano-
calendário de 2018, por meio da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf), Declaração 
de Serviços Médicos e de Saúde (Dmed), ou da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias 
(Dimob). Segundo a Receita, o contribuinte que fez doações, inclusive em favor de partidos políticos e 
candidatos a cargos eletivos, também poderá utilizar, além do Programa Gerador da Declaração (PGD) 
IRPF2019, o serviço Meu Imposto de Renda. Para a transmissão da Declaração pelo PGD não é necessário 
instalar o programa de transmissão Receitanet, uma vez que essa funcionalidade está integrada ao IRPF 
2019. Entretanto, continua sendo possível a utilização do Receitanet para a transmissão da declaração. 
O serviço Meu Imposto de Renda não pode ser usado em tablets ou smartphones para quem tenha 
recebido rendimentos superiores a R$ 5 milhões. 
Fonte: Agência Brasil - http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-04/duas-semanas-do-fim-
do-prazo-468-declararam-imposto-de-renda 

O número de estagiários no país cresceu de 466.157 no primeiro trimestre do ano passado para 576.983 
no mesmo período deste ano, uma alta de 23,8%. Segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (16), em 
São Paulo, pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), estudantes do sexo feminino são maioria no 
mercado, respondendo por 65% das vagas ocupadas, com taxa de contratação de 30%. A aprendizagem, 
outra modalidade de trabalho, voltada para jovens entre 14 e 24 anos, sendo a maioria (68.8%) formada no 
ensino médio, apresentou alta de 39,5%, passando de 109.966 postos no primeiro trimestre de 2018 para 
153.452 no mesmo período neste ano. Entre os aprendizes, o índice de contratação é de 25%.  
ENSINO MÉDIO. 
O superintendente do CIEE Humberto Casagrande Neto destacou que 27% da população com até 24 anos 
está sem emprego no país. “O jovem é sempre demitido em primeiro lugar, e é contratado mais tarde”, 
disse. Segundo ele, aumentar a qualidade e a formação dos jovens é primordial. “A produtividade da 
economia brasileira é uma das menores do mundo. Até os argentinos estão acima. Os programas de 
estágio têm tudo a ver com a melhora da produtividade”, completou. Casagrande Neto também defendeu 
a proposta da Carteira de Trabalho Verde e Amarela, que, segundo ele, pretende desburocratizar as 
relações trabalhistas. “Não conflita (com o estágio e a aprendizagem). Vejo com bons olhos, como cidadão, 
como entidade (...) Não vejo concorrência”, disse. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 17/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


