
Uma conjunção de fatores, como lobby de categorias, pressão de partidos e desorganização política, 
emperraram as negociações da reforma da Previdência. A expectativa do governo e do presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é que a proposta seja destravada na próxima semana. 
O discurso oficial é que o relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), adiou para terça-feira (2) a 
apresentação do novo formato da reforma para que se tente —mais uma vez— um acordo com 
governadores e prefeitos. 
Por enquanto, estados e municípios estão fora da reforma apesar da intenção de Moreira e de Maia para 
que as regras mais rígidas de aposentadoria também tenham efeito para servidores estaduais e 
municipais. Em negociação com o Congresso, a CNM (Confederação Nacional de Municípios) defende a 
reforma, mas também quer mudanças na proposta. 
Prefeitos querem manter a possibilidade de criar regimes próprios, em vez de serem obrigados a estarem 
vinculados ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Moreira propôs a vedação de criação de novos 
sistemas próprios de Previdência para servidores municipais.  
“Isso fere a autonomia dos municípios e dos servidores que deveriam decidir como é o regime”, argumenta 
o presidente da CNM, Glademir Aroldi, que ameaça acionar o STF (Supremo Tribunal Federal) caso o relator 
não recue nesse ponto. A entidade defende ainda que a reforma da Previdência acabe com a cobrança de 
1% de alíquota de Pasep sobre os fundos que administram os regimes próprios municipais.  
De mais de 5.570 cidades brasileiras, 2.100 têm um sistema próprio de Previdência para os servidores 
municipais e o restante está ligado ao INSS. Do lado dos governadores, a lista de pedido envolve a 
aprovação de diversos projetos que elevariam a receita de estados. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 28/06/2019 
 

A criação de empregos com carteira assinada teve saldo positivo em maio, com a criação de 32.140 vagas, 
informa o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado ontem (27) pelo Ministério 
da Economia. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões.  

O saldo positivo em maio foi resultado de 1.347.304 admissões contra 1.315.164 desligamentos ocorridos 
no período. É o terceiro ano seguido em que o mês de maio apresenta saldo positivo, apesar de uma ligeira 
queda no volume total de novas vagas na comparação com o mesmo mês nos anos de 2017 (34,2 mil) e 
2018 (33,6 mil).  

Para o secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcolmo, o resultado do mês está em 
sintonia com o desempenho da economia, mas ainda abaixo do desejado. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 28/06/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 28/06/2019 

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve ter crescimento de 0,8% este ano e de 2,5% em 2020. A 
previsão é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A projeção para este ano coincide com a 
do Banco Central. Para a inflação, a previsão do órgão é que feche o ano em 3,9%, acima da previsão de 
3,6% do BC. De acordo com o diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea, José Ronaldo de 
Castro, a queda da projeção de crescimento de 2% para 0,8% se deve à frustração dos indicadores 
alcançados até agora. No primeiro trimestre deste ano, o PIB caiu 0,2%. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 28/06/2019 

O Ministério Público dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro deflagraram nesta quinta-feira (27) uma 
operação em conjunto com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) que 
prendeu 16 pessoas denunciadas por crimes envolvendo golpes na aposentadoria. De acordo com as 
investigações e com relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), a organização 
criminosa movimentou R$ 190 milhões de forma “atípica e suspeita”. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 28/06/2019 

Os aposentados e pensionistas de Cubatão terão 50% de desconto no pagamento do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) em 2020. A medida, prevista no artigo 91 da Lei 1383/1983, beneficiará, também, 
os aposentados e pensionistas que moram em imóveis de aluguel cujos contratos de locação exigem o 
pagamento do tributo. O prazo para solicitar o desconto vai até o dia o próximo 31 de julho. Do proprietário, 
exige-se que imóvel seja sua única propriedade e que ele resida nela. O pedido de desconto deve ser feito 
na Divisão de Cadastro Imobiliário e Mobiliário (DCIM), situado no andar térreo do Paço Municipal, na Praça 
dos Emancipadores, S/N, no horário das 10 às 16 horas, apresentando cópias dos seguintes documentos: 
propriedade do imóvel (exemplo: Matricula do Cartório de Registro de Imóveis, Escritura de Compra e 
Venda); comprovante de residência em nome do proprietário (exemplo: conta de luz, de água, boleto 
bancário); CPF e RG; e documento comprobatório da condição de aposentado ou pensionista (exemplo: 
Carta de Concessão do INSS, Portaria de Aposentadoria) 
LOCATÁRIOS.  
Para o aposentado ou pensionista que mora de aluguel, exige-se que, tanto ele, como o cônjuge, não seja 
proprietários de imóvel no Município. Deve apresentar cópia do contrato de locação do imóvel, no qual 
conste cláusula que o obrigue a pagar o IPTU; cópia de comprovante de residência em nome do 
proprietário. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 28/06/2019 

A Baixada Santista mais demitiu do que contratou no mês de maio, segundo o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged). A cidade que mais dispensou trabalhadores foi Santos, seguida 
por Cubatão e Guarujá. Mongaguá foi o único município a fechar com saldo positivo. No total da região, 
foram contratadas 9.390 pessoas e demitidas 10.589, o que dá um saldo negativo de 1.199 trabalhadores. 
Segundo a economista Karla Gonçalves, os números mostram o que os trabalhadores sentiram no último 
mês: fechamento de mais empresas e demissões. 
Leia mais: Jornal A Tribuna – 28/06/2019 

 

 

 


