
Em reunião com o relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), governadores 
condicionaram o apoio à proposta à exclusão de quatro pontos do texto do governo, além de alteração em 
outros dois trechos do projeto. Representantes de 25 estados se encontraram nesta terça-feira (11) em 
Brasília. Após declararem, na última semana, que apoiam a inclusão dos governos regionais na reforma, 
agora costuram alterações. Ficou decidido que os governadores só buscarão votos em apoio à proposta 
após a retirada das mudanças nas aposentadorias rurais e no BPC (Benefício de Prestação Continuada), 
pago a idosos em situação de miséria. Também exigem a exclusão do trecho que autoriza a criação de um 
regime de capitalização e dos pontos que retiram da Constituição a definição de regras da aposentadoria. 
Foi colocado ainda ao relator que os governadores querem uma redução da idade mínima de 
aposentadoria das professoras que estão na ativa para 55 anos. O projeto do governo estabelece idade 
mínima de 60 anos. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 12/06/2019 
 

A inclusão dos estados na reforma da Previdência ainda é interrogação, e cabe ao Parlamento decidir 
sobre o tema, afirmou o presidente Jair Bolsonaro ao desembarcar em São Paulo nesta terça-feira (11). 

"Cada dia na política vai-se de um lado para outro. Gostaria que todo o mundo fosse incluído e fosse uma 
reforma única. Mas, em grande parte, quem vai decidir é o Parlamento", disse Bolsonaro, acompanhado 
pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 12/06/2019 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira (11) que irá "blindar a Câmara 
de qualquer crise". Sem fazer referência direta ao caso das mensagens entre o ministro Sergio Moro 
(Justiça) e procuradores da Lava Jato na época que era juiz, o deputado diz que o foco da Casa são as 
reformas. "Vamos blindar a Câmara de qualquer crise. Nosso esforço e nosso foco está na aprovação das 
reformas e de todos os projetos que são essenciais para o Brasil. Nada é mais importante do que o resgate 
da confiança, com o equilíbrio das contas públicas e a geração de empregos no país", escreveu Maia no 
Twitter. O presidente ainda não havia se pronunciado sobre a crise envolvendo o ministro da Justiça. A 
oposição na Câmara anunciou na segunda-feira (10) que irá obstruir todas as votações no Congresso, 
pleiteando que Moro seja afastado do cargo. A semana é crucial para o governo no Legislativo: ele precisa 
aprovar um crédito suplementar de R$ 248 bilhões em sessão do Congresso, e o relatório final da 
Previdência deve ser apresentado à comissão especial na quinta-feira (13). 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 12/06/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 12/06/2019 

O número de estagiários no Brasil aumentou de 339 mil em 2010 para 498 mil em 2017, o que representa 
um crescimento de 47,1%. Já o número de bolsistas cresceu 42,2% nesse mesmo período, ao passar de 
206 mil para 292 mil. Em 2017, a maior parte dos estagiários cursava o ensino superior (76,6%), seguido 
pelo ensino médio (19,6%), técnico (3,4%) e demais níveis (0,3%), de acordo com dados do estudo 
Benefícios Econômicos e Sociais do Estágio e da Aprendizagem, do Centro de Integração Empresa-Escola 
(Ciee) em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).  

O estudo mostra que, em termos percentuais, a proporção de estagiários que recebiam bolsa-auxílio no 
país teve queda de 60,7% em 2010 para 58,7% em 2017, sendo que em 2016 esse percentual era de 66,4%. 
A maior parte dos estagiários cursava o ensino superior em 2017 (76,5%), seguido por bolsistas do ensino 
médio (20,1%) e ensino técnico (3,4%). De acordo com os dados, a bolsa-auxílio recebida pelos estagiários 
apresentou queda entre 2010, quando era de R$ 883,00, para 2017, quando passou a ser de R$ 850,00. O 
nível mais elevado de valores foi registrado em 2013, com R$ 1.013,00.  

A bolsa-auxílio recebida por estagiários que estavam cursando o nível superior era a mais elevada, de R$ 
942,00, seguida pelo ensino técnico, de R$ 631,00. Segundo a pesquisa, a maior parte de estagiários em 
2007 era do sexo feminino (59,8%). O número maior se repete em todos os níveis de estágio. Os estagiários 
do sexo masculino com bolsa-auxílio em 2017 eram 59,2% enquanto os de sexo feminino eram 58,3%. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 12/06/2019 

Quem tiver direito ao saque do abono referente ao calendário do PIS/Pasep 2018/2019 tem até o dia 28 
deste mês para buscar o dinheiro. O abono varia de R$ 84 a R$ 998, conforme a quantidade de dias 
trabalhados durante o ano base 2017. Nos cofres do Banco do Brasil, que paga o Pasep, ainda restam R$ 
173 milhões para serem destinados ao bolso de R$ 230 mil servidores públicos. No Estado de São Paulo, 
pouco mais de 26 mil trabalhadores ainda não sacaram seu benefício, um total de R$ 19 milhões. Já a 
Caixa Econômica Federal, responsável pelo PIS, ainda tem R$ 16,9 bilhões para 22,5 milhões de 
beneficiários em todo o calendário. No Estado de São Paulo, são R$ 344.4 milhões para 533.763 pessoas. 
Não há dados regionais. 

Fonte: Jornal A Tribuna – 12/06/2019 

 
 

A Instituição Fiscal Independente do Senado mostra que o nível de investimentos na economia é o mais 
baixo da média nacional desde 1997. No primeiro trimestre de 2019, a taxa de investimento recuou para 
15,5%, patamar inferior à média histórica registrada entre 1997 e 2013 (18,6%). 

"Essa dinâmica tem sido influenciada pela diminuição dos investimentos públicos, pela existência de 
elevada capacidade ociosa no parque industrial e pelo ambiente de incerteza que persiste sobre as 
perspectivas de recomposição do quadro de equilíbrio fiscal", explica a IFI. 

Essa análise se soma a de outras fontes que apontam para necessidade de ação estatal para estimular a 
economia e a produção industrial. 

Fonte: Agência Senado – http://cnti.org.br/html/noticias.htm 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


