
O ministro da Economia, Paulo Guedes, recuou da decisão de desidratar a reforma da Previdência para os 
estados, informou nesta segunda-feira (18) o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Conforme 
a Folha mostrou nesta segunda, uma divergência na equipe da pasta fez Guedes enxugar trecho da 
proposta de reforma, reduzindo o impacto do projeto nos estados e municípios. Ao tomar a decisão, o 
ministro retirou do texto instrumentos que viabilizam um ajuste mais rápido do déficit nas previdências 
estaduais. Diante dessa informação, o governador de Goias desembarcou em Brasília para tratar do tema 
com Guedes. "O fato específico da minha vinda foi saber se teria a exclusão de qualquer um desses itens. 
Ele me tranquilizou, dizendo que não”, afirmou Caiado", afirmou. Entre os pontos que poderiam ser retirados 
estão a exigência de contribuição extraordinária dos servidores em caso de déficit do sistema; a 
obrigatoriedade de se fazer equacionamento do passivo; a transformação da Previdência pública em fundo 
de pensão —nos moldes já adotados por estatais federais, que têm fundos como Petros, da Petrobras—; 
bem como a possibilidade de o estado aportar ativos nos fundos e fazer securitização (transformar essa 
dívida em títulos que são oferecidos ao mercado financeiro para adiantar recursos). 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 19/02/2019 

A Justiça não vai interromper os julgamentos de pedidos de adicional de 25% sobre o salário de 
aposentados que precisam da assistência de outras pessoas, decidiu o ministro Luiz Fux, do STF (Supremo 
Tribunal Federal). O pedido de suspensão dos julgamentos havia sido apresentado pela AGU (Advocacia-
Geral da União), na tentativa de impedir a aplicação de determinação do STJ (Superior Tribunal de Justiça) 
que, em agosto do ano passado, reconheceu o direito ao adicional para todos os aposentados que 
comprovem incapacidade. De acordo com a legislação vigente, apenas aposentados por invalidez que 
dependem de terceiros têm direito à bonificação. A regra é questionada, porém, por beneficiários que 
ficaram incapazes após a aposentadoria. O efeito esperado para a decisão de Fux é que processos parados 
no Judiciário possam voltar a andar, explica a diretora de atuação judicial do IBDP (Instituto Brasileiro de 
Direito Previdenciário), Gisele Kravchychyn. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 19/02/2019 

As pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) nascidas entre janeiro e março têm 
até o dia 31 de março para regularizar sua situação. Para isso, é preciso se inscrever no Cadastro Único 
dos Programas Sociais do Governo Federal. O BPC é um benefício no valor de um salário mínimo (R$ 998) 
pago a pessoas com deficiência ou a idosos (65 anos ou mais) que comprovem não terem como se 
sustentar. Podem ter acesso ao auxílio os indivíduos cuja renda familiar per capita seja inferior a um quarto 
do salário mínimo (R$ 249,50). 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 19/02/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 19/02/2019 

O abono salarial do Programa de Integração Social (PIS), ano-base 2017, começa a ser pago esta semana 
aos trabalhadores da iniciativa privada nascidos em março e abril. O crédito em conta para os correntistas 
da Caixa Econômica Federal será realizado hoje. Os demais beneficiários podem sacar o benefício a partir 
de quinta-feira (21). De acordo com a Caixa, estão disponíveis mais de R$ 2,7 bilhões para 3,7 milhões de 
trabalhadores. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 19/02/2019 

A projeção de instituições financeiras para o crescimento da economia, este ano, foi levemente reduzida. 
A estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) – soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país – foi ajustada de 2,50% para 2,48%. Para 2020, a estimativa de crescimento do PIB 
subiu de 2,50% para 2,58%. Em 2021 e 2022, a expectativa segue em 2,50% de crescimento do PIB. As 
projeções são do boletim Focus, publicação semanal do BC, com estimativas de instituições financeiras 
para os principais indicadores econômicos. 
INFLAÇÃO. 
A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) permaneceu em 3,87%, este 
ano. Para 2020, a previsão para o IPCA permanece em 4%. Para 2021 e 2022, também não houve alteração 
na estimativa: 3,75%. A meta de inflação deste ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), é 
4,25%, com intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%.  
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 19/02/2019 

Os professores da rede municipal de ensino de Cubatão param novamente hoje por 24 horas. Os 
educadores prometem um dia inteiro de protestos e manifestações e encerram o movimento na Câmara 
Municipal da Cidade. Na terça-feira passada, dia 12, eles fizeram a mesma greve de advertência. De acordo 
com a organização do movimento, a expectativa é que 70% dos educadores da Cidade fiquem parados 
hoje. As atividades começam às 9 horas, com concentração no Paço Municipal. Às 10h, os eles promovem 
uma atividade cultural. A partir das 10h30, fazem passeata e panfletagem pelo Centro da Cidade. Depois 
do almoço, os educadores voltam ao Paço Municipal para concentração. Às 15 horas, saem novamente 
em passeata e fazem panfletagem pelo Centro. Às 16 horas, todos seguem para a Câmara. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 19/02/2019 

Os 150 trabalhadores da empresa Translíder, responsável pelo transporte público de Cubatão, não 
iniciaram os serviços na manhã de ontem. A paralisação aconteceu entre 4 horas da manhã e meio-dia. O 
vale-refeição, que não é pago há dois anos, e os constantes atrasos salariais foram os principais motivos 
da greve. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Santos se reuniu com a Prefeitura 
e a empresa para solucionar os problemas. O vice-presidente da entidade, José Alberto Torres Simões, 
‘Betinho’, foi o responsável pelas negociações. “Os trabalhadores ficaram cansados dos constantes 
atrasos, sempre à espera de uma licitação para mudança de empresa e sua transição para a nova 
empregadora. Só que a licitação nunca sai e os atrasos continuam. Hoje, a paciência chegou ao limite”, 
comentou Betinho. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 19/02/2019 

 


