
A comissão mista que analisa a Medida Provisória 871/2019, que busca coibir fraudes no INSS, faz na 
terça-feira (30) a segunda audiência pública para debater a questão. A audiência será às 9h30 no plenário 
2 da ala Senador Nilo Coelho do Senado. A medida institui o programa especial para análise de benefícios 
previdenciários com indícios de irregularidade e o programa de revisão de benefícios por incapacidade. Na 
prática, a MP 871/2019 altera regras de concessão de benefícios, como auxílio-reclusão, pensão por morte 
e aposentadoria rural, e cria também dois bônus por produtividade, sendo um para analistas e técnicos do 
INSS, e outro para a carreira de peritos médicos 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 29/04/2019 

O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência (PEC 6/19), deputado Marcelo Ramos (PR-
AM), marcou reuniões para esta terça- -feira (30), para definir um calendário para os trabalhos da 
comissão. Ramos deverá se reunir com o relator da proposta, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), o vice-
presidente do colegiado, deputado Silvio Costa Filho (PRB-PE), e líderes partidários. O deputado também 
pretende fazer uma reunião com a equipe técnica do governo. O objetivo é estabelecer um cronograma de 
trabalhos, que deverá conter reuniões de audiência pública com autoridades e especialistas, além das 
datas prováveis de discussão e votação da reforma; e decidir se a proposta - que trata de muitos temas, 
como mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e nas aposentadorias rurais, e criação do 
regime de capitalização, por exemplo - vai ser fatiada em subrelatorias. Marcelo Ramos quer aprovar a 
reforma da Previdência na comissão e entregar o texto para análise do Plenário até julho. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 29/04/2019 

Pelo segundo mês consecutivo, a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) registrou queda. Este mês, o 
índice medido pela Confederação Nacional do Comércio caiu 1,9%. Em março, ele já havia recuado em 
0,4%. O estudo divulgado na sexta-feira (26) apontou variação negativa em todos os subíndices do 
indicador. A última vez que isso aconteceu foi após a greve dos caminhoneiros, em julho do ano passado. 
O desemprego, a taxa de juros e a recuperação lenta da economia mostram, para o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, que as famílias brasileiras estão, no momento, com maior cautela para consumir. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 29/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 29/04/2019 

As mulheres brasileiras ainda trabalham quase o dobro de horas que os homens nos afazeres domésticos 
e cuidados de parentes, segundo os dados da publicação Outras Formas de Trabalho 2018, com base em 
informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Enquanto as mulheres dedicaram, em média, 21,3 
horas semanais a afazeres ou cuidados de parentes, os homens só empenharam 10,9 horas nesse tipo de 
tarefa. Se somadas as jornadas de trabalho mais as tarefas domésticas e cuidado de pessoas, as mulheres 
trabalharam 3,1 horas a mais do que os homens: elas somam 53,3 horas semanais de trabalho, enquanto 
os homens trabalham 50,2 horas semanais. “É importante como trabalho para as mulheres, mas também 
para o PIB Produto Interno Bruto. Isso tudo é produto, esse trabalho tem que ser valorado, é importante”, 
defendeu Marina Aguas, analista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE, acrescentando que 
a contabilização desse tipo de trabalho no cálculo do PIB ainda está em estudo no instituto, sem previsão 
para ser incluído nas Contas Nacionais. As mulheres ainda foram maioria nos cuidados com a casa: 145,1 
milhões de pessoas com 14 anos ou mais de idade realizaram afazeres domésticos no ano passado, sendo 
68 milhões de homens e 82,1 milhões de mulheres. Apesar da diferença, houve melhora na atuação 
masculina nas tarefas domésticas nos últimos dois anos. Em relação a 2016, mais 11,1 milhões de 
homens passaram a participar também dos cuidados com a casa. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 29/04/2019 
 

Das noves cidades da Baixada Santista, Itanhaém é o município com o menor índice de coleta de esgoto, 
com 48%, de acordo com dados da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), 
e a responsável pelo serviço em toda região. Em segundo lugar aparece Bertioga, com 55% de coleta de 
todo esgoto gerado, seguida por Cubatão, com 78%. Peruíbe e Praia Grande empatam com 80%, Guarujá 
e São Vicente com 81%, Mongaguá com 87% e Santos, com 98%. Os índices de cobertura das redes 
coletoras de esgotos são de 2017. Na Baixada Santista, as redes de coleta dos esgotos da Sabesp cobrem 
em torno de 80% das áreas formais, ou seja, onde a companhia é permitida de atuar. Já o esgoto gerado 
por imóveis irregulares continua sendo despejado em locais impróprios e sem nenhum tipo de tratamento. 
Segundo a Sabesp, todo o esgoto coletado na Baixada Santista é 100% tratado. Após o tratamento, o 
líquido gerado nas estações é testado em laboratório e direcionado por emissários até serem dispersos 
em corpos hídricos. A Reportagem questionou as prefeituras das cidades com índices mais baixos e a 
Sabesp em relação ao que será feito para melhorar este cenário. Bertioga informou que desde a 
emancipação do município, nunca houve qualquer formalização do contrato de prestação de serviço, 
sendo realizado de forma precária (sem contrato). Ano passado elaborou o Plano Municipal de 
Saneamento Básico, o que possibilitou o início das tratativas para a formalização do contrato de prestação 
de serviços para o saneamento básico. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 28/04/2019 

Amanhã, às 19 horas, o Espaço Cidadão Centro (Avenida Anchieta, 392, Centro) recebe audiência pública 
sobre a minuta de contrato de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário, a ser firmado entre o Município e a Sabesp. Os documentos estão disponíveis para consulta nos 
Espaço Cidadão Centro e Boracéia (Rua José Costa, 138, Boracéia) e também em formato digital no site 
da Prefeitura, no endereço www.bertioga. sp.gov.br. Eventuais contribuições devem ser encaminhadas por 
escrito ao endereço eletrônico sec.meioambiente@bertioga.sp.gov.br até dia 03 de maio, contendo as 
sugestões de aprimoramento e identificação do interessado.  
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 29/04/2019 
 

 

 

 


