
O Brasil fechou 43.196 vagas formais de 
emprego em março, segundo dados do 
Caged (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados) divulgados nesta quarta-
feira (24) pelo Ministério da Economia.  
O dado veio abaixo da expectativa do 
mercado, que estimava a criação de 80 mil 
vagas, de acordo com centro de estimativas 
da agência Bloomberg. Foi também o pior 
mês de março desde 2017, quando o 
resultado foi negativo em 63.624 posições 
com carteira assinada. Como comparação, 
em março do ano passado o saldo foi positivo 
em 56.151 postos com carteira assinada.  
No mês passado, foram abertas 1,26 milhão 
de vagas e fechados 1,3 milhão de postos.  
No trimestre, o saldo ajustado é positivo em 
164,2 mil, queda de 15,9% em relação aos 
195,2 mil do mesmo período de 2018. Em 12 
meses, o acumulado é positivo em 472.117 
vagas.  
O ministério atribuiu o resultado ruim à forte 
criação de postos com carteira assinada em 
fevereiro -foram 173.139, o melhor para o 
mês desde 2014. Segundo o secretário do 
Trabalho, Bruno Dalcolmo, setores que 
normalmente contratavam em março 
anteciparam as contratações, enquanto os 
que demitiam concentraram as dispensas de 
funcionários no mês passado.  
Para ele, o resultado negativo de março não 
significa um pessimismo com a retomada 
econômica 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 25/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 25/04/2019 
 



 

Sinopse Sintius – 25/04/2019 

O governo Jair Bolsonaro precisará negociar com os partidos do centrão para aprovar sua reforma da 
Previdência na comissão especial. O colegiado, criado nesta quarta-feira (24), tem ao menos 21 deputados 
do grupo que tem pressionado o Planalto em troca de votos. A comissão foi criada e teria 34 membros, 
mas o número foi aumentado para 49 deputados. Como a votação é por maioria simples, são necessários 
ao menos 25 votos (caso haja todos os presentes, o que costuma ser o caso em projetos polêmicos) para 
que a proposta seja aprovada. Ainda falta, porém, a instalação, que deve ser feita na próxima semana 
segundo o secretário da Previdência, Rogério Marinho.  
Para isso, é preciso que os partidos indiquem ao menos 25 membros. A partir da instalação começam a 
correr os prazos de tramitação: são 10 sessões para apresentar emendas, e no total 40 sessões para a 
votação. A comissão especial é a segunda fase da tramitação da reforma de Bolsonaro, que foi aprovada 
na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) na madrugada de ontem.  
É nesta etapa que serão negociados pontos de mudança do texto. Os partidos da maioria já se 
posicionaram contra as mudanças na aposentadoria rural e no benefício pago a idosos miseráveis, mas a 
desidratação pode ser maior. O centrão, grupo composto por partidos com PP, PR, PSD, MDB, PRB, DEM 
e Solidariedade, tem demonstrado insatisfação com a articulação do governo e já impôs derrotas ao 
Planalto para mostrar força política. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 25/04/2019 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), marcou para esta quinta-feira (25), às 11h, a instalação 
da comissão especial da reforma da Previdência —segundo passo para o Congresso aprovar a proposta. 
O grupo será formado por 49 membros, sendo que a maioria é do centrão, partidos independentes ao 
governo e que, juntos, podem acelerar ou atrapalhar o andamento de projetos na Câmara. 
Após a aprovação da reforma na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), Maia teve um dia cheio de 
reuniões com líderes de partidos para articular a composição da cúpula da comissão especial. 
O centrão é o mais cotado para assumir a presidência do colegiado. A disputa está entre o PR e o DEM —
deputados Marcelo Ramos (PR-AM) e Pedro Paulo (DEM-RJ). Paulo é próximo do presidente da Câmara e 
também é cogitado para a relatoria da PEC (Proposta de Emenda à Constituição). 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 25/04/2019 

Deputados da base e da oposição trocaram empurrões e gritos no plenário da Câmara nesta quarta-feira 
(24) por causa de reportagem da Folha que mostrou que o governo ofereceu R$ 40 milhões em 
emendas para cada deputado que votar a favor da reforma da Previdência no plenário da Casa. 
O deputado Aliel Machado (PSB-PR) discursava quando foi interrompido aos gritos pelo colega José 
Medeiros (Pode-MT). "O governo ofertou R$ 40 milhões para comprar votos, está oferecendo cargos", 
afirmou o parlamentar do PSB, da oposição.” Vagabundo, não nos meça pela sua régua", gritou o deputado 
do Podemos. Uma confusão se instalou no plenário da Casa, com deputados da oposição tentando 
separar os dois.  
Deputados de seis partidos confirmaram à Folha que houve a oferta do ministro da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni (DEM-RS), para a liberação de recursos extraorçamentários — ou seja, não referentes às 
emendas impositivas —, mas não foi celebrado acordo. No último domingo (21), a distribuição de espaços 
na máquina federal entre potenciais aliados por Bolsonaro e seus auxiliares já havia sido 
noticiada pela Folha. A oferta de Lorenzoni é referente à deliberação da PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) no plenário, e não na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), onde a tramitação foi 
concluída na quarta. Pouco depois, o deputado do PSOL Glauber Braga (RJ) questionou o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre a oferta, mas Maia não comentou. A proposta foi feita na residência 
oficial na semana passada.  
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 25/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


