
Apesar de forte lobby contrário à medida no Congresso, a reforma da Previdência pode voltar a prever que 
servidores públicos possam ser obrigados a pagar uma contribuição extra para solucionar o déficit do 
sistema. Além de propor um aumento da alíquota normal de contribuição previdenciária para funcionários 
públicos com altos salários, o governo quer permitir a criação de uma taxa extra diante de elevados rombos 
do regime. Essa possibilidade acabou sendo retirada no relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), 
apresentado na quinta-feira (13). Isso desagradou a equipe econômica. 
Moreira já trabalha numa versão mais atualizada da reforma da Previdência, a ser divulgada na próxima 
semana. Está em estudo a retomada do dispositivo que autoriza a contribuição extra para servidores. Bem 
articulados no Congresso, representantes do funcionalismo público questionam as medidas prevista na 
reforma para a categoria, pois a proposta já prevê que a alíquota ordinária sobe de acordo com o salário e 
pode chegar a 22%. Com o discurso de que a reforma da Previdência retira privilégios, o governo quer 
manter a contribuição extra para o funcionalismo público, que poderia variar de acordo com a necessidade 
de equacionar o déficit. O rombo nas contas da Previdência preocupa o Ministério da Economia. A projeção 
para este ano é que o saldo negativo no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) seja de R$ 218 bilhões. 
Para o regime dos servidores públicos federais, de R$ 44,3 bilhões, mas este sistema beneficia menos 
pessoas que o da iniciativa privada. Surpreendida por trechos do relatório de Moreira, a equipe econômica 
tem se reunido com o deputado para tentar reinserir medidas na reforma da Previdência. 
Uma delas é o gatilho para aumento automático da idade mínima de aposentadoria proposta pelo 
presidente Jair Bolsonaro. Moreira derrubou o instrumento que poderia corrigir as idades mínimas 
definidas no texto, de 62 anos (mulher) e 65 anos (homem), com base no aumento da expectativa de 
sobrevida da população. 
Integrantes do time do ministro Paulo Guedes (Economia) entendem que a proposta de criar um novo 
regime previdenciário, a capitalização, e reincluir estados e municípios na reforma é uma questão com 
peso mais político do que técnico. Apesar de não terem desistido desses temas, eles avaliam que 
ressuscitar essa parte da reforma depende da articulação política. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 19/06/2019 
 

O número de brasileiros que está há mais de dois anos procurando emprego cresceu 153% desde o início 
da crise no mercado de trabalho, chegando a 3,3 milhões de pessoas. O desemprego de longo prazo atinge 
mais as mulheres e as regiões Norte e Nordeste. Os dados foram divulgados nesta terça (18) pelo Ipea 
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), são considerados um indicador a mais da situação precária 
do mercado de trabalho brasileiro. Para a pesquisadora do Ipea, Maria Andreia Lameiras, o desemprego só 
deve começar a cair em 2020. Com base em informações coletadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), o Ipea avalia que, apesar de indicativos recentes de melhora, “o mercado de 
trabalho brasileiro segue bastante deteriorado, permeado por altos contingentes de desocupados, 
desalentados e subocupados [que trabalham menos do que gostariam]” 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 19/06/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 19/06/2019 

O governo irá autorizar, em caráter permanente, ou regularizar o funcionamento de 78 setores da economia 
aos domingos e feriados. O número de setores com trabalho nesses períodos ainda pode mudar até a 
publicação da norma. Com a medida, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia, Rogério Marinho, espera incentivar a geração de emprego. 
“Com mais dias de trabalho das empresas, mais pessoas serão contratadas. Esses trabalhadores terão 
suas folgas garantidas em outros dias da semana. Respeito à Constituição e à CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho)”, escreveu Marinho em uma rede social. Segundo o secretário, a portaria busca atender 
necessidades de alguns setores. Ele citou especificamente o caso de uma safra que precisa ser recolhida 
e guardada para evitar uma chuva extemporânea que possa prejudicar essa colheita. "A safra não pode 
ser interrompida em função de um dia da semana. É uma questão de bom senso permitir que a safra possa 
ser recolhida independente se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado", afirmou. 
A portaria com a lista dos 78 setores deve ser publicada oficialmente nesta quarta-feira (19). Parte desses 
setores aguardam o aval do governo para continuarem funcionando aos domingos e feriados. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 19/06/2019 

 

O resultado abaixo do esperado da maioria dos indicadores já divulgados sobre o segundo semestre 
aponta para uma economia quase estagnada, além de aumentar a pressão para o Banco Central começar 
a cortar juros. Embora ainda mantenham projeções de crescimento para o período abril-junho, 
economistas já vislumbram um cenário mais próximo da estagnação e até de contração. A segunda 
hipótese colocaria o Brasil no que se costuma chamar de “recessão técnica” -dois trimestres seguidos de 
PIB (Produto Interno Bruto) negativo. Nos três primeiros meses do ano, o PIB encolheu 0,2%, primeira 
queda desde o fim de 2016. Dados recentes abaixo das expectativas corroboram para aumentar a pressão 
sobre o Copom (Comitê de Política Monetária do BC), que se reuniu nesta quarta-feira (19), por um corte 
na Selic (taxa básica de juros). 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 19/06/2019 

O gerente do Departamento de Produção de Água e Tratamento de Esgoto da Baixada Santista, engenheiro 
Nicolas Alvarez Gonzalez, garante que a água produzida pela Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp) é segura e própria para o consumo. Quanto à qualidade das águas dos rios/mananciais usados 
para o abastecimento, afirma que o tratamento desta água bruta realizado pela companhia segue 
rigorosamente todas as exigências previstas por lei e cuidados necessários para a distribuição de água 
potável aos imóveis. A contestação é uma resposta à Reportagem veiculada pelo Diário, no último do 
mingo (16), sobre um estudo realizado pelo cirurgião-dentista Ciro Capitani dos Santos, e o químico e 
ambientalista Élio Lopes, revela os perigos da presença do ácido fluosilíssico (flúor) na água que abastece 
a Baixada Santista. Com metais pesados em sua composição, o ácido fluosilíssico (flúor) é proveniente da 
indústria de fertilizantes, sendo considerado cancerígeno. A pesquisa foi apresentada no último dia 3, no 
Simpósio Santos Sustentável, durante palestra intitulada “Saneamento Ambiental: Água, Esgoto e 
Resíduos Sólidos”. As informações foram reveladas à jornalista Marilu Cabañas, na Rádio Brasil Atual. No 
entanto, a Sabesp esclarece que realiza, sistematicamente, o monitoramento de qualidade da água tratada 
e distribuída em todos os municípios que opera, conforme as exigências da Portaria de Potabilidade 
vigente. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 19/06/2019 

 

 

 

 

 

 


