
A Câmara dos Deputados seguirá focada nas discussões em torno da reforma da Previdência e não 
debaterá, ao menos por ora, alterações na esfera tributária, afirmou nesta segunda-feira, 29, em sua conta 
do Twitter, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O posicionamento de Maia ocorre após a 
informação de que o governo estaria estudando mudanças no modelo de tributação da folha de 
pagamento. O presidente da Câmara reforçou que, após a tramitação da reforma da Previdência, os 
deputados devem “debater a reforma tributária para cortar impostos, não para aumentar”. Mais cedo, o 
presidente Jair Bolsonaro informou ter sido surpreendido pela declaração do secretário da Receita Federal, 
Marcos Cintra, de que a tributação da folha de pagamento poderia ser substituída por um imposto sobre 
transações financeiras que atingiria a todos, inclusive igrejas. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 30/04/2019 

O senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB- PB) afirmou nesta segunda-feira (29), em Plenário, que os 
trabalhadores brasileiros não têm nada a festejar no dia 1°de Maio. Para o parlamentar, a reforma 
trabalhista (Lei 13.467, de 2017) estava errada e não resolveu o problema do desemprego no país, como 
era anunciado pelos seus defensores. O senador destacou que, quando deputado, não se arrepende de ter 
votado contra essa reforma, porque ela criou o trabalho intermitente e estabeleceu que o negociado se 
sobrepõe ao que é determinado pela lei, prejudicando os trabalhadores. “O dia 1º de maio, uma data que, 
repito, poderia ser por nós consagrada pelos agentes políticos para que pudessem mencionar avanços no 
setor, a criação de novos postos, melhoria nas relações. Poderíamos estar comemorando que os 
investidores passaram a crer, que houve segurança jurídica, que os trabalhadores continuaram a ter os 
seus direitos, mas nós não podemos comemorar, lamentavelmente”, declarou.  
REFORMA. 
A nova lei trabalhista, sancionada em julho de 2017 pelo presidente Michel Temer (PMDB), altera mais de 
100 pontos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), o conjunto de normas que rege as relações de 
trabalho no país. As mudanças trazem vantagens para patrões e empregados, mas vários pontos deverão 
ser objeto de controvérsia nos tribunais. Acordos coletivos podem prevalecer sobre a legislação em vários 
casos. Os juízes trabalhistas já adotam esse princípio há algum tempo nos casos em que os acordos são 
mais benéficos. A nova lei define situações em que isso pode ocorrer e garante proteção a direitos 
trabalhistas assegurados pela Constituição. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 30/04/2019 

O IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado), usado no reajuste dos contratos de aluguel, registrou inflação 
de 0,92% em abril, percentual inferior ao observado em março (1,26%). Segundo comunicou nesta 
segunda-feira (29), no Rio de Janeiro, a FGV (Fundação Getulio Vargas), o IGP-M acumula inflação de 3,1% 
no ano e de 8,64% nos últimos 12 meses. As informações são da Agência Brasil. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 30/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 30/04/2019 

Na reta final para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2019 cerca de 6,5 milhões de brasileiros 
ainda não tinham prestado contas na manhã de ontem à Receita Federal. Até as 9 horas desta segunda-
feira, 23.943.726 de declarações haviam sido entregues, o que representa 78,5% do total esperado de 30,5 
milhões. O prazo termina nesta terça-feira, 30, às 23h59. Mesmo se o contribuinte não conseguir reunir 
todos os documentos necessários, é aconselhável que envie a declaração dentro do prazo, para se livrar 
das multas por atraso. Isso porque existe a possibilidade de alterar a declaração, a qualquer tempo, dentro 
de um período de cinco anos, por meio de uma declaração retificadora. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 30/04/2019 
 

Um dos três homens acusados de se passarem por técnicos da Sabesp para assaltar uma casa em São 
Vicente foi preso ontem por policiais civis. Os ladrões foram ao imóvel com o falso pretexto de trocar o 
relógio medidor de água. O capturado é Afonso de Souza, de 43 anos. Ele teve a prisão temporária de cinco 
dias decretada pela Justiça, a pedido do delegado Marcos Alexandre Alfino, após testemunhas o 
reconhecerem por meio de foto. Apesar da ordem de captura, Afonso ainda foi autuado em flagrante por 
resistência e posse ilegal de munições de arma de fogo. 
Fonte: Jornal A Tribuna – 30/04/2019 

Com algumas mudanças na grade de atrações artísticas, as centrais sindicais finalizam os preparativos 
para o ato unitário do 1º de Maio, nesta quarta-feira, a partir das 10h. Nesta terça (30) à tarde, dirigentes 
das entidades vistoriam o palco instalado no Vale do Anhangabaú, na região central de São Paulo, onde 
haverá também um ato político. As centrais já definiram o dia 14 de junho para realização de uma greve 
geral contra as reformas do governo Bolsonaro e em defesa dos direitos sociais. A data deverá ser 
oficializada durante o evento.  
A data foi definida na última sexta-feira (26), em reunião na sede da Força Sindical. Na próxima segunda-
feira (6), as centrais voltarão a se encontrar para avaliar o ato e discutir os próximos passos. As entidades 
também programam conversas com movimentos sociais e, particularmente, com sindicalistas do setor 
de transportes, considerado estratégico para a paralisação. Em relação ao projeto de "reforma" da 
Previdência, continua a coleta para abaixo-assinado que será entregue ao Congresso. 
Antes da greve, em 15 de maio, as centrais participarão de um dia de luta contra a "reforma". Nessa data 
também ocorre paralisação dos trabalhadores no setor de educação. Os artistas confirmados para o 
Anhangabaú são a cantora de funk carioca Ludmilla, a dupla sul-mato-grossense Maria Cecília e Rodolfo, 
outra dupla, esta do interior paulista, Edson e Hudson, a sambista e deputada Leci Brandão, o sambista 
mineiro Toninho Geraes, o grupo Mistura Popular, a jovem cantora sertaneja Yasmim Santos, de 20 anos, 
e os goianos Guilherme e Santiago. 
O ato político começará às 11h, com representantes das frentes Brasil Popular e Povo sem Medo, além do 
Fórum Nacional das Mulheres. Ao meio-dia, será a vez dos partidos que se opõem à "reforma" da 
Previdência e às 13h, falarão os dirigentes das 10 centrais que participam da organização. Depois das 
falas, vêm as apresentações musicais, com término previsto para as 20h30. 
Fonte: Rede Brasil Atual - http://cnti.org.br/html/noticias.htm 
 

 


