
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), busca acordo para que as regras propostas na reforma 
da Previdência também valham para os servidores estaduais e municipais. Pela proposta entregue pelo 
Governo Jair Bolsonaro, a reforma também atingiria estados e municípios. No entanto, o relator do texto 
na Comissão Especial que discute as mudanças nas regras previdenciárias, Samuel Moreira (PSDB-SP), 
retirou esse trecho por não ter acordo na Câmara sobre os estados e municípios na reforma.  

Reuniões entre parlamentares, governadores e equipe econômica entre a noite de ontem e a manhã de 
hoje devem definir qual caminho será tomado, sem que se comprometa o número de votos necessários 
para se aprovar a proposta no plenário da Câmara – antes do recesso parlamentar que tem início no dia 
18.  

Fonte: Jornal A Tribuna – 26/06/2019 
 

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia publicou ontem no Diário Oficial 
da União, a Portaria 617, que regulamenta o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade. 
Instituído pela Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019, o programa permitirá ao INSS acelerar a revisão de 
benefícios por incapacidade pagos a trabalhadores que não passam por perícia médica há mais de seis 
meses e sem previsão de retornar ao trabalho. Também serão revistos benefícios de natureza 
previdenciária, assistencial, trabalhista ou tributária.  

Assinada pelo secretário especial Rogério Marinho, a portaria disciplina o pagamento de gratificação que 
será paga aos peritos médicos federais que, voluntariamente, aderirem ao programa de revisão. 

Fonte: Jornal A Tribuna – 26/06/2019 

Espera-se que em 2030 os robôs ocupem mais de 20 milhões de empregos industriais em todo o mundo, 
agravando as desigualdades sociais e geográficas, mas impulsando a produção econômica geral. A 
previsão destaca as crescentes preocupações sobre a automatização e os robôs que, apesar de oferecer 
benefícios econômicos, estão eliminando de forma desproporcional empregos de baixa qualificação, 
agravando a situação social. O estudo realizado pela Oxford Economics, empresa britânica privada de 
investigação e consultoria, detalhou que o deslocamento de empregos ocasionado pelo aumento dos 
robôs não se distribuirá uniformemente no mundo nem dentro dos países. 

Fonte: Jornal A Tribuna – 26/06/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 26/06/2019 

A MP (medida provisória) que institui a cobrança de contribuição sindical por boleto deverá caducar até 
sexta-feira (28). O Ministério da Economia afirmou que enviará projeto de lei ao Congresso para resgatar a 
proposta. O presidente Jair Bolsonaro editou a medida no dia 1º de março. Após 120 dias de tramitação, 
o texto, que tem força de lei, perderá a validade. 

Uma comissão com deputados e senadores foi instalada, mas esvaziada por um acordo de líderes. Não 
houve a eleição do presidente nem a indicação de um relator.  

A intenção da MP, segundo o governo, era deixar claro que qualquer taxa deve ser paga pelo trabalhador 
de forma voluntária, expressa e por escrito. 

Na época, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou que a medida foi 
necessária em razão de ativismo judicial, que autoriza o desconto de contribuições aprovadas em 
assembleias.  

Com a reforma trabalhista do governo Michel Temer, relatada por Marinho, o imposto sindical deixou de 
ser obrigatório. O STF (Supremo Tribunal Federal) afirmou que o fim da cobrança é constitucional. 
Questionado sobre a paralisia da tramitação da MP, o ministério chefiado por Paulo Guedes afirmou, por 
meio de nota, que o Congresso “é soberano em suas decisões”.  

“Como não houve análise do mérito, oportunamente o governo enviará projeto de lei retomando o tema 
para que o Congresso Nacional possa apreciar o mérito da questão”, disse a pasta.  

Um dos articuladores contra a MP no Congresso, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) disse duvidar da 
apresentação da mesma proposta. “Isso fica a cargo do governo, mas não creio que se viabilize.” 
Segundo ele, a MP não avançou porque, após o acordo, os membros indicados à comissão abandonaram 
o colegiado. “Os integrantes se retiraram quando compreenderam que era uma provocação. Essa MP é 
uma provocação feita pelo governo aos sindicatos, tentando inibir a atividade dos sindicatos”, afirmou 
Silva. “Ela não será votada.”  

O deputado Paulinho da Força (SD-SP) também atuou contra a MP enviada por Bolsonaro e Guedes ao 
Congresso. Assim como Silva, ele afirmou que boleto bancário está em desuso. O texto prevê “outro meio 
equivalente”. “O governo exagerou na dose, criou na Câmara a impressão de quer destruir o movimento 
sindical. Ganhamos apoio. Instalou a comissão, mas não conseguiu funcionar”, disse Paulinho. 
O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, disse que a MP vai expirar por WO. 
“Claro que nós estivemos lá conversando com o presidente da Câmara [Rodrigo Maia], com deputados, 
estivemos com Rogério Marinho, mas a decisão principal, na minha opinião, foi que ela [a MP] não pegou, 
na realidade. Os empresários mesmo não levaram isso a sério”, disse. 
Para Juruna, todos os trabalhadores que se beneficiam de convenções coletivas negociadas pelos 
sindicatos devem contribuir. 

Ricardo Patah, presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores), disse que há temas econômicos mais 
urgentes à espera de solução, como a reforma da Previdência, a reforma tributária e a geração de 
empregos. “Faltou foco [do governo], foi impertinente, [a MP] beira à inconstitucionalidade. Foi feita com a 
intenção de sufocar o movimento sindical”, disse Patah.  

Procurada, a líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), não havia se pronunciado até a 
conclusão deste texto. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 26/06/2019 

 

 

 


