
O vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, disse hoje (12) que é preciso reformar o sistema tributário para 
melhor distribuir as receitas entre os entes federados, com redução do peso do governo federal nessa 
divisão. Ao participar do Fórum de Governadores, ele disse que a União precisa repassar os recursos aos 
estados para atendimento às demandas da população. “Somos da mais firme opinião de que temos de 
diminuir de forma radical o peso que o governo central tem sobre os demais entes da federação, temos de 
liberar os recursos de forma mais rápida possível e redistribuir esses recursos de modo que os estados e 
o Distrito Federal tenham vida própria e consigam se organizar da melhor forma possível”, disse Mourão. 
O vice-presidente eleito disse que tem conversado sobre a questão tributária com o presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, e o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. “Sabemos que temos de passar por um severo 
ajuste fiscal no âmbito do governo central e, a partir daí, traçarmos as políticas que vão beneficiar a todos 
de forma contundente”, destacou. 

Leia mais: Jornal Diário do Litoral – 14/12/2018 

O redesenho dos ministérios, com as respectivas secretarias especiais, será objeto de uma medida 
provisória que será publicada em 1º de janeiro. A iniciativa é necessária para dar posse aos novos 
ministros. A equipe do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), fundiu pastas criando superministérios, 
como o da Economia, e fatiou atribuições antes concentradas no Ministério do Trabalho. Segundo 
integrantes da equipe do eleito, os servidores continuarão nos mesmos edifícios —ou seja, poderão ficar 
separados mesmo ao atuar em uma mesma pasta.  Após a MP, o futuro governo editará uma série de 
decretos para redirecionar a verba orçamentária. A maior dificuldade de realocação são os ministérios que 
foram fatiados, como o Trabalho. 

Segundo o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, que fará parte do futuro Ministério da Economia 
como secretário especial-adjunto da Fazenda, não há risco de as mudanças pararem o governo. Na 
Economia, a secretaria especial da Previdência de Paulo Guedes terá o mesmo status das outras seis já 
anunciadas. Dessa maneira, Rogério Marinho se reportará diretamente a Guedes. Inicialmente elas seriam 
chamadas de secretarias gerais, mas mudaram de nome por organização do Executivo. 

Nesta quinta-feira (13), dois diretores do Banco Central foram anunciados. Eles assumem no ano que vem, 
ao lado do futuro presidente da instituição, Roberto Campos Neto. 

João Manoel Pinho de Mello, atual secretário de Política Econômica da Fazenda, assumirá a Diretoria de 
Organização do Sistema Financeiro. Bruno Serra Fernandes foi indicado para a Diretoria de Política 
Monetária. O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, foi confirmado como assessor especial de 
Guedes.  

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 14/12/2018
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Sinopse Sintius - 14/12/2018 

Levantamento feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP) constatou que o varejo, atacado e setor de serviços paulista, em conjunto, devem registrar 
a abertura de 99.897 postos de trabalho em 2018. De acordo com a estimativa da pesquisa, o ano deve 
fechar com mais de 9.9 milhões de empregos com carteira assinada no estado. Segundo o estudo, o varejo 
voltou a registrar saldo positivo de vagas em 2018, e projeta a abertura de 3.518 postos de trabalho. De 
acordo com Pesquisa de Emprego no Comércio Varejista de São Paulo (PESP Varejo), o varejo paulista 
deve encerrar o ano com um estoque ativo de 2.092.727 trabalhos formais, leve alta de 0,2% em relação a 
2017. No comércio atacadista, estima-se a criação de 9.998 postos de trabalho com carteira assinada no 
Estado de São Paulo. Assim, o setor atacadista paulista deve encerrar o ano com um estoque ativo de 
508.148, crescimento de 2% em relação ao ano passado. 
Serviços 
O setor de serviços concentra o maior número de contratações em 2018, que deve fechar o cálculo em 
86.381 postos de trabalho formais abertos até o final deste ano. O segmento deve encerrar o ano com um 
estoque ativo de 7.387.815 trabalhadores com carteira assinada, alta de 1,2% em relação a 2017. 
A pesquisa apontou também a sazonalidade observada no mercado de trabalho ao longo de 2018. 
Segundo a Federação, o varejo paulista apresentou saldo acumulado negativo no primeiro semestre desse 
ano devido à dispensa de trabalhadores temporariamente contratados no Natal de 2017.  
A FecomercioSP explica que alguns fatores foram decisivos para o baixo desempenho anual do comércio 
varejista, como a capacidade de investimento das empresas, de vendas ainda em patamares baixos em 
relação aos anos de melhor desempenho econômico, aumento das incertezas com o período eleitoral e a 
greve dos caminhoneiros. Contudo, com a recente queda do desemprego, reação do investimento e 
crescimento maior do PIB, houve condições de retomar a geração de empregos com carteira assinada nos 
últimos meses do ano. 
Os dados compõem as pesquisas de emprego no comércio varejista, atacadista e setor de serviços do 
Estado de São Paulo (PESP Varejo, Atacado e Serviços) por meio do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) e o impacto do seu resultado no estoque estabelecido de trabalhadores no 
Estado de São Paulo, calculado com base na Relação Anual de Informações Sociais (Rais). 
Fonte: Agência Brasil - http://cnti.org.br/html/noticias.htm

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou na noite desta quinta-feira (13) o relatório final do senador 
Waldemir Moka (MDB-MS) ao projeto de lei orçamentária para 2019 (PLN 27/2018). O Orçamento foi 
estimado em R$ 3,381 trilhões e prevê crescimento de 2,5% para a economia do país, com inflação de 
4,25%. A proposta deve ser votada pelo Congresso Nacional na próxima semana. Esse será o orçamento 
do primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. Segundo Moka, o salário mínimo será reajustado em 5,45%, 
chegando a R$ 1.006 a partir de primeiro de janeiro. Já a taxa básica de juros (Selic) deve fechar 2019 em 
8% ao ano e o dólar em R$ 3,66, de acordo com a estimativa. O Orçamento ficou dentro das regras da 
Emenda Constitucional 95, que estabeleceu o teto de gastos públicos. A previsão de déficit para as contas 
públicas foi mantida em R$ 139 bilhões, mesmo patamar de 2018. Se os números se confirmarem em 
2019, será o sexto ano seguido que o país convive com despesas acima das receitas. O relator-geral 
explicou que foi estabelecido um limite de 40% do que o governo pode cortar de emendas parlamentares 
ou rubricas orçamentárias para direcionar a outros gastos. 

Fonte: Agência Senado - https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/12/13/comissao-aprova-
orcamento-de-2019-com-crescimento-previsto-do-pib-em-2-5

 


