
A proposta de Reforma da Previdência do Governo Federal obriga que as mulheres conquistem o direito à 
aposentadoria somente aos 62 anos de idade. Este e outros temas serão abordados na audiência pública 
“Impactos da Reforma da Previdência na vida das mulheres”, hoje, às 15 horas, na Câmara Municipal. A 
iniciativa é uma realização conjunta da vereadora Telma de Souza com a Subcomissão Especial da 
Seguridade da Mulher, da Comissão de Seguridade Social e Família, da Câmara Federal. O deputado 
Alexandre Padilha é membro titular da Subcomissão.  

A audiência pública contará com a presença do deputado federal Alexandre Padilha, vereadora Telma de 
Souza, Sérgio Pardal (Fórum em Defesa das Aposentadorias da Baixada Santista), Jocenita Silva Santos 
(presidente do Sindimont), Ivanise Monfredini (coordenadora da Cátedra Don Paulo Evaristo Arns, da 
UniSantos), Virgínia Junqueira (professora da Unifesp), Camila Ikuta (assessora técnica do Departamento 
Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos - Dieese) e Débora Camilo (vice-presidente da 
Comissão de Igualdade Racial da OAB/Santos). 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 10/06/2019 
 

O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, disse na 
última sexta-feira (7), que a reforma da Previdência não vai resolver o problema do crescimento do País. 
Durante evento do setor de serviços em São Paulo, o 1º Summit de Assessoramento, o secretário 
ponderou, no entanto, que as mudanças previdenciárias vão trazer segurança jurídica para que os 
investimentos voltem a acontecer.  

“A nova Previdência não é uma panaceia, não resolve os problemas do Brasil, não é ela que vai trazer 
redenção, retomada do crescimento estrutural de forma sustentada. Mas ela é a base disso”, disse 
Marinho, completando: “Qualquer decisão de se investir, de empreender vai se dar em cima da segurança 
jurídica de que o governo vai ter capacidade de honrar compromissos. 

NRs 

O secretário afirmou também que sua pasta se debruça sobre as mudanças nas normas 
regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho, que dispõem sobre segurança e saúde dos 
trabalhadores. Segundo ele, a intenção é apresentar as primeiras modificações em 5 NRs já em junho.  

O secretário disse ainda que quer apresentar um cronograma sobre as mudanças nas próximas NRs até 
o fim do ano. Segundo ele, o governo vai respeitar a segurança e a saúde do trabalhador, “mas com bom 
senso”. “O Brasil não pode ser fábrica de geração de empecilhos”, comentou. Ele reafirmou ainda a intenção 
do governo de simplificar e enxugar as regras e exigências do e-Social. E frisou que espera ter avanços em 
relação a isso em breve. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 10/06/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 10/06/2019 

O relator da reforma da Previdência na Câmara, Samuel Moreira (PSDB-SP), vai fazer novas alterações em 
seu parecer e, por isso, adiará a apresentação de seu texto do início desta semana para quinta-feira (13). 

Segundo parlamentares que participaram de uma reunião na noite deste domingo (9) na residência oficial 
da presidência da Câmara, itens relacionados com o BPC (benefício de prestação continuada), 
aposentadoria rural e desconstitucionalização podem ser retirados do texto. 

O sistema capitalização, que conta com a rejeição de alguns líderes, deve ser alterado, mas também corre 
sério risco de cair, de acordo com líderes. O próprio relator admite a possibilidade de este item ficar de fora 
de seu parecer. 

“Neste momento, não é o mais importante. Nesse momento, o mais importante é equilibrar as contas da 
Previdência e inverter essa curva de déficit. Construir um equilíbrio fiscal melhor para as contas”, disse 
Samuel Moreira. 

Embora não tenha dado detalhes na reunião, o relator prometeu apresentar aos deputados uma nova 
alternativa, mais amena, de regra de transição para os trabalhadores do Regime Geral e servidores públicos 
que estão prestes a se aposentar. 

“Há uma possibilidade de se incluir mais uma regra além das que tem. E tudo o que for feito tem que ser 
para todos, especialmente para os do Regime Geral. A ideia é mais uma alternativa para o trabalhador”, 
disse o relator. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 10/06/2019 

 

Aproximadamente 1,1 milhão de pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ainda 
não fizeram a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal. O registro é obrigatório, e quem não 
regularizar a situação cadastral dentro do prazo pode ter o benefício suspenso. O auxílio mensal, no valor 
de um salário mínimo, é destinado a pessoas com deficiência ou acima de 65 anos que possuam renda 
familiar per capita de até um quarto do salário mínimo. O Ministério da Cidadania organizou um calendário 
para a inscrição baseado na data de nascimento do beneficiário. Segundo o secretário especial do 
Desenvolvimento Social, Lelo Coimbra, a intenção da medida não é suspender pagamentos, mas garantir 
que a concessão de benefícios funcione da melhor maneira possível. “A necessidade do cadastro é apenas 
uma garantia, uma segurança para quem recebe e para o governo, que paga. Assim, podemos garantir o 
repasse para todos que precisam”, afirma. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 08/06/2019 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou na última quinta-
feira (6) projeto de lei que permite a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em meio 
eletrônico, se houver requerimento escrito do trabalhador. O PL 7705/14 determina que regulamento do 
Poder Executivo disciplinará a transferência das informações contidas no documento físico para o meio 
eletrônico. O texto altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT- Decreto-Lei 5.452/43). 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 10/06/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


