
Está nas mãos do Congresso uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que pode gerar impacto 
fiscal de centenas de bilhões. A principal intenção da PEC nº 6 é reduzir o gasto previdenciário, maior 
responsável pelo desequilíbrio fiscal, com consequente aumento do endividamento público. 
É papel da IFI (Instituição Fiscal Independente), do Senado Federal, fazer as contas do impacto esperado 
das mudanças e apresentar aos congressistas e à sociedade, conforme resolução nº 42/2016. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 24/04/2019 

Líderes de cinco partidos governistas confirmaram à Folha que o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni (DEM-RS), ofereceu destinar um extra de R$ 40 milhões em emendas parlamentares até 2022 a 
cada deputado federal que votar a favor da reforma da Previdência no plenário da Câmara. 
A proposta foi feita na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na semana passada. 
A estratégia de Onyx representa um acréscimo de 65% no valor que cada deputado pode manejar no 
Orçamento federal de 2019 para obras e investimentos de infraestrutura em seus redutos eleitorais. 
Hoje, os congressistas têm direito a R$ 15,4 milhões em emendas parlamentares. Com os R$ 10 milhões 
extras por ano, esse valor pularia para R$ 25 milhões. O extra viria de rubricas de fora do volume reservado 
para as emendas, mas, segundo os deputados, o ministro não entrou em detalhes sobre a fonte. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 24/04/2019 

Dois meses após apresentar a proposta, o governo ainda precisa fazer os cálculos detalhados sobre o 
impacto de cada medida da reforma da Previdência. O secretário especial de Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho, disse que, na quinta-feira (25), a equipe econômica irá divulgar parte desses dados, mas 
contas ainda precisam ser realizadas. "É na comissão especial que nós vamos apresentar o conjunto dos 
documentos até porque a desagregação significa impactar o modelo que está sendo utilizado. Cálculos 
precisam ser feitos. Houve vários pedidos de deputados de esclarecimentos. Nós estamos atendendo a 
esses pedidos. Não há da nossa parte dificuldade em ter transparência nesse processo". 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 24/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte do clipping: Jornal Folha de S. Paulo – 24/04/2019 
 



 

Sinopse Sintius – 24/04/2019 

A taxa de desemprego na Região Metropolitana de São Paulo passou de 15,5% em fevereiro para 16,1% 
em março, atingindo 1,772 milhão de pessoas, 61 mil acima de fevereiro. O total de ocupados é de 9,234 
milhões. Foram abertas 51 mil vagas na indústria (3,7%), mas foram fechadas 15 mil na Construção (2,8%), 
17 mil no Comércio (1,0%) e 92 mil nos Serviços (1,6%). 
Fonte: Jornal A Tribuna– 24/04/2019 

Um trabalhador em Santos gasta em média de R$ 34,90 para almoçar fora de casa, segundo pesquisa 
realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT). O preço está 
acima da média nacional, de R$ 34,84. Santos ocupa o 14º lugar no ranking das cidades com o valor mais 
alto da região Sudeste, onde se mais gasta para almoçar fora de casa. O estudo “Preço Médio da Refeição 
Fora do Lar” foi feito em 22 Estados e no Distrito Federal, em um total de 51 municípios, e coletou quase 
6,2 mil preços de pratos, entre dezembro de 2018 a fevereiro de 2019. A refeição considerada é composta 
por prato principal, bebida não alcoólica, sobremesa e café, na hora do almoço, em estabelecimentos que 
aceitam voucher refeição como forma de pagamento. O trabalhador paulista desembolsa, em média, R$ 
34,67 para almoçar fora de casa. A média nacional é de R$ 34,84, enquanto a média apurada no Sudeste 
foi de R$35,72, sendo a região mais cara para almoçar fora de casa. 
Fonte: Jornal A Tribuna – 24/04/2019 

As comemorações do Dia do Trabalhador não serão mais na Praça da República e sim no Vale do 
Anhangabaú. Segundo dirigentes da CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CSB, Nova Central, CGTB, Intersindical 
e CSP-Conlutas, a região oferece melhor localização e vantagens logísticas. As Centrais pretendem reunir 
100 mil pessoas. O 1º de Maio Unificado conta com apoio das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. 
O evento está previsto para começar às 10 horas e terá apoio da Rádio Top FM, Rede Brasil Atual e TVT. O 
público poderá assistir gratuitamente a shows de artistas como Ludmilla, Simone e Simaria, Leci Brandão, 
Maiara e Maraísa, Paula Fernandes entre outros. O tema escolhido neste ano é “Contra o fim das 
aposentadorias; por mais empregos e salários decentes”. 
Força - Para João Carlos Gonçalves (Juruna), secretário-geral da Força Sindical, o local terá mais 
segurança e espaço aos trabalhadores, além de estar próximo à estação do metrô Anhangabaú. “Nossa 
expectativa é reunir 100 mil pessoas. Pra isso, contamos com apoio das Centrais e Sindicatos na 
preparação. Vamos mobilizar os trabalhadores nas portas das fábricas, no comércio e em outros locais, 
para irem ao ato unificado”, explica Juruna. 
CSB - Segundo Antônio Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, o evento terá apoio da 
Polícia Militar, banheiros químicos posicionados e serviço de enfermaria. Neto comenta: “Devemos saudar 
a unidade das Centrais em torno de um tema comum. A sociedade está atenta à nossa denúncia de que o 
governo quer acabar com a Previdência Social”. 
Mais informações: www.fsindical.org.br; www.cut.org.br; www.ugt.org.br 
Fonte: Agência Sindical - http://cnti.org.br/html/noticias.htm 

 

 

 


