
Os atuais e os próximos aposentados ficarão sem pagamento das aposentadorias se a reforma da 
previdência do governo for aprovada pelo congresso nacional. A afirmação é do advogado especializado 
em previdência social Sérgio Pardal Freudenthal, que esteve no sindicato dos servidores municipais de 
Guarujá (Sindserv), na quarta-feira (24). Foi a primeira reunião local do ‘fórum contra a reforma da 
previdência’, quando se definiram atividades de esclarecimento à população sobre o problema.  
Pardal explicou que as aposentadorias deixarão de ser pagas porque não haverá dinheiro na previdência 
social, já que os futuros segurados não contribuirão mais com o atual regime de repartição.  
Se a chamada capitalização embutida na reforma vigorar, as contribuições, exclusivas dos trabalhadores, 
serão feitas em contas bancárias individuais, sem aporte das empresas.  
SEM GARANTIAS. 
Pardal explicou que, se a reforma for aprovada, os aposentados “não terão mais garantias constitucionais. 
A previdência, a saúde e a assistência social estão em risco muito grave”. Segundo ele, a previdência “não 
tem déficit. Ao contrário, é superavitária.  
O problema é que pegam seus recursos para outras finalidades, inclusive pagamento de juros da dívida 
pública. A reforma contempla interesses basicamente dos bancos”. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 26/04/2019 

A Câmara dos Deputados iniciou nesta quinta-feira (25) a segunda fase da tramitação da reforma da 
Previdência, instalando a comissão especial que analisará o conteúdo da proposta.  
A presidência do colegiado será do centrão, com Marcelo Ramos (PR-AM), e a relatoria ficará com o tucano 
Samuel Moreira (PSDB-SP), próximo ao secretário especial da Previdência, Rogério Marinho. A proposta 
será analisada quanto ao mérito. A principal preocupação de defensores do projeto é de tentar evitar que 
ela seja muito desidratada.  
O governo quer uma redução de pelo menos R$ 1 trilhão em uma década com a reforma. Partidos já 
avisam que vão retirar do texto as mudanças na aposentadoria rural e no benefício pago a idosos 
miseráveis. Mas há muitas outras demandas, como por exemplo a retirada da capitalização, da 
desconstitucionalização, e do regime para os estados.  
A partir de agora, há um prazo de dez sessões para a apresentação de emendas. No total, a comissão terá 
40 sessões para analisar o projeto, que precisa de maioria simples para aprovação -no caso da presença 
de todos os membros, isso significa que o governo precisa de 25 votos. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 26/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 26/04/2019 

A prévia da inflação oficial brasileira acelerou com força em abril sob pressão dos preços de transportes, 
com destaque para a gasolina. A alta de 0,72% foi o maior crescimento para o mês de abril desde 2015 
(1,07%). O resultado do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15) de abril supera a 
expectativa de pesquisa da Reuters de 0,69% e ocorre após avanço de 0,54% em março. 
O resultado é o mais forte desde junho do ano passado, quando chegou a 1,11% impactado pela 
paralisação dos caminhoneiros. O indicador também passou a subir 4,71% no acumulado em 12 meses 
até abril, de 4,18% no mês anterior. A expectativa era de avanço de 4,66%. 
Assim, chega ao maior patamar desde março de 2017 (4,73%) e supera a meta oficial de inflação do 
governo para 2019 –4,25% pelo IPCA, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. A maior 
influência do índice de abril partiu dos preços de transportes, que subiram 1,31% em abril e registraram a 
maior variação no mês, além do maior impacto sobre o índice, de 0,24 ponto percentual. A alta de 3% dos 
combustíveis foi o principal motivo para o impacto, com destaque para o aumento de 3,22% nos preços da 
gasolina. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 26/04/2019 

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) 
e a Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo (SRT-SP), órgãos do Ministério da Economia, 
realizarão em 30 de abril o Seminário da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes (Canpat). O 
evento, que será realizado na sede da Fiesp, em São Paulo, foi concebido para incentivar o debate sobre a 
importância da gestão de riscos ocupacionais e da prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Na 
programação estão previstas palestras e painéis. O seminário é dirigido às indústrias de São Paulo, 
envolvendo empregadores e trabalhadores, a estudantes e a instituições que vivenciam o meio 
prevencionista. 
O evento terá dois painéis: um sobre sistemas de gestão em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e outro 
sobre o panorama atual em termos de gestão de SST. “Os palestrantes são profissionais ligados a 
pesquisa, empresas, Inspeção do Trabalho/Auditoria Fiscal do Trabalho e Advocacia Geral da União”, 
explica a auditora-fiscal do Trabalho e chefe da Seção de Segurança e Saúde no Trabalho da SRT-SP 
Renata Matsmoto. 
Canpat – A Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho é formada por um conjunto de 
ações voltadas à promoção de uma cultura de segurança e saúde no trabalho de cunho essencialmente 
prevencionista. Sua origem está ligada à Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho, instituída em 
1953, mas apenas a partir de 1971 adquiriu caráter permanente. O objetivo principal da Canpat é 
implementar uma cultura de prevenção de acidentes do trabalho no Brasil e despertar a consciência da 
população para os danos que eles causam. Números oficiais apontam a ocorrência de mais de 549 mil 
acidentes de trabalho em 2017, com óbitos, mutilações, afastamentos e incapacitações permanentes e 
temporárias. “Esses números seriam ainda maiores, caso não tivéssemos problemas relacionados à 
insuficiência de registro e à subnotificação, assim como a não totalização de acidentes e doenças com 
servidores públicos, profissionais liberais, autônomos e outros”, enfatiza Renata Matsmoto. 
Leia mais: http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=6968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


