
Levantamento do Dieese mostra que de janeiro a agosto de 2019, 49,8% das negociações promoveram 
ganhos reais para os trabalhadores. Além disso, 25,1% das negociações pelo menos zeraram a inflação e 
outros 25,1% promoveram perdas aos trabalhadores. O mês com melhor data-base ocorrem em agosto, 
com 75,9% de reajustes acima do INPC.  
Esse mês, no entanto, também teve 13,8% de negociações abaixo da inflação. A variação positiva foi de 
0,74%. Já em janeiro, 73% das negociações trouxeram ganhos reais e apenas 9,4% promoveram perdas 
salariais. Foram 1909 acordos com variação real positiva de 0,62%. O acumulado da inflação era de 3,97%, 
após meses de queda no governo de Michel Temer.  
Os setores com melhores negociações foram do turismo e hospitalidade, com 69,3% das negociações 
acima do INPC, num total de 859 acordos, vigilantes, com 68,9% acima do INPC, e metalúrgicos, com 63,9% 
das 285 negociações registradas acima da inflação. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 03/10/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Comissão Especial que atualiza o Marco do Saneamento Básico (PL 3261/19) promove audiência 
pública nesta manhã para discutir o tema. O debate foi pedido pelo deputado Coronel Chrisóstomo (PSL-
RO) e pelo relator, deputado Geninho Zuliani (DEM-SP). 
O Projeto de Lei 3261/19 estabelece um novo conjunto de regras para o saneamento básico no Brasil. 
O texto altera a Lei do Saneamento Básico e abre caminho para a exploração desses serviços pela 
iniciativa privada. 
Os defensores da ideia afirmam que as mudanças vão melhorar e ampliar a cobertura do saneamento. Já 
os críticos do projeto, alegam que as empresas privadas vão querer operar apenas nos grandes centros 
urbanos, onde seria mais rentável. 
Foram convidados para a audiência, entre outros, o presidente da Fundação Nacional da Saúde (Funasa), 
Ronaldo Nogueira de Oliveira; e o presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana 
(Selurb), Márcio Matheus. 
Participação popular 
A reunião será realizada às 9h30, no plenário 7. 
O evento será transmitido ao vivo pela internet. Os interessados poderão participar enviando perguntas e 
sugestões aos convidados.  
Fonte: Agência Câmara - https://www.camara.leg.br/noticias/592168-comissao-debate-marco-legal-do-
saneamento-basico-e-gestao-de-residuos/ 

 



 

Sinopse Sintius – 03/10/2019 

“Diminuir o mercado interno, empobrecer a população, piorar a vida dos trabalhadores e reduzir direitos 
sociais e trabalhistas não é maneira de enfrentar os problemas e estimular o crescimento econômico”, 
afirma o Dieese em seu Boletim de Conjuntura, que na edição mais recente traz o título A perversa marcha 
da insensatez. O instituto não vê perspectiva de recuperação: “O que se assiste é a continuidade da 
deterioração das condições de emprego e renda dos trabalhadores”. 
A nota faz referência à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019, de “reforma” da Previdência, que 
nesta terça-feira (1º) foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e remetida ao plenário 
da Casa. “Se aprovada, provocará grande prejuízo social e econômico a quase 100 milhões de brasileiros 
que dependem direta ou indiretamente da Previdência Social”, afirma o Dieese. “Sistemas de seguridade 
social que proporcionam condições razoáveis de saúde, previdência e assistência social encontram-se no 
‘olho do furacão’ no mundo todo.” 
De acordo com o instituto, mesmo assessorias empresariais já apontam um longo caminho de retomada, 
pulando o próximo ano: ainda que o Produto Interno Bruto (PIB) retorne em 2021 ao patamar anterior à 
crise, o PIB per capita só voltará a esse nível em 2023. O documento chama a atenção para o caso da 
Argentina, “cujo governo aplicou programa econômico semelhante ao do governo brasileiro”, que 
demonstra em certa medida o que pode acontecer aqui. “Além de crescimento medíocre e do 
empobrecimento da população, a instabilidade financeira tornou a situação dramática no país vizinho. Em 
2018, em decorrência de uma crise cambial, o país teve que voltar a recorrer ao Fundo Monetário 
Internacional (FMI), sob pena de sofrer um processo de quebradeira financeira. Juros altos, recessão, 
desemprego nas alturas e inflação de quase 50%, marcaram a economia do país nesse período.” 
Já o Brasil sofre um “colapso” de investimentos produtivos, afirma o Dieese, com a taxa de investimento 
no menor patamar em mais de meio século, “mostrando a debilidade da economia nos gastos com 
máquinas e equipamentos, construção civil e inovação”. Com isso e o crescimento do desemprego, 
também aumenta a pobreza. “De acordo com o IBGE, os que vivem abaixo da linha de pobreza extrema 
(cujos ganhos não passam de R$ 7 diários) saltaram de 13,5 milhões, em 2016, para 15,2 milhões, em 
2017. Quando consideradas as famílias que vivem com menos de R$ 406 por mês, o total subiu de 53,7 
milhões, em 2016, para 55,4 milhões em 2017.” 
O Dieese demonstra que o país segue caminho oposto ao de outros períodos de turbulência. “Em 2008, 
quando explodiu a crise mundial, em pleno epicentro do sistema capitalista, o Brasil soube enfrentar o 
tsunami com políticas anticíclicas de crescimento, manutenção das políticas sociais, expansão do 
mercado consumidor interno (via salário mínimo e geração de empregos) e aumento dos investimentos 
públicos (Minha Casa, Minha Vida, por exemplo)”, lembra. “Agora, com a possibilidade de nova turbulência 
global, o governo desmantela as estruturas econômicas e sociais que poderiam mitigar os efeitos da crise 
e ainda acena com ‘reformas mais severas’.” 
Fonte: Dieese - https://www.dieese.org.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


