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Sinopse Sintius 06/09/2018 

A consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2018 será liberada a 
partir das 9h de segunda-feira (10). Esse lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 
2008 a 2017. A correção variará de 3,15%, para as declarações entregues em maio deste ano, até 105,27%, 
para os contribuintes que estavam na malha fina desde 2008. O índice equivale à taxa Selic (juros básicos 
da economia) acumulada desde o mês de entrega da declaração até setembro deste ano. 

Fonte: Jornal A Tribuna – 06/09/2018 

Consumidores que estão inadimplentes terão mais facilidade para renegociar os débitos. A Serasa 
remodelou o site para que consumidores possam acertar a vida por meio do computador, celular ou 
tablets. E o melhor: haverá descontos de até 90% nas renegociações. Para isso, basta acessar o site 
www.serasalimpanome.com.br e, em três etapas, será possível verificar a dívida, o acordo proposto e gerar 
boletos. A plataforma também permite negociar contas atrasadas que ainda não te colocaram na lista de 
negativados, explica o gerente da Serasa Consumidor, Matheus Moura. “Essa também é uma novidade. 
Com isso, o consumidor não tem mudança no seu score - que é uma pontuação utilizada para a concessão 
de crédito”. Essa nota indica a chance de o consumidor pagar suas contas e todo mundo que tem CPF a 
possui. “Se ele renegociar antes de ficar inadimplente, não tem a pontuação alterada”. 
Fonte: Jornal A Tribuna Online – 06/09/2018 

O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) divulgou em seu site estudo em que 
mapeia como votaram deputados e senadores em temas relacionados aos direitos dos trabalhadores e à 
soberania nacional na última legislatura. Sobretudo depois do golpe de 2016. O impeachment sem crime 
de responsabilidade contra Dilma Rousseff, que completou dois anos de execução no último dia 31, só foi 
possível a partir de uma ação que agregou, além do MDB de Michel Temer e Henrique Meirelles, o PSDB 
de Geraldo Alckmin, os partidos que estão em sua coligação (DEM, PP, PRB, PR, PTB, PSD, PPS e SD) e o 
PSL de Jair Bolsonaro. Todos ou passaram a exercer o governo ao lado de Temer desde então, ou a apoiar 
as medidas que encaminhou para o Congresso, desfigurando o projeto que havia sido escolhido pelos 
eleitores em 2014. Até Marina Silva (Rede) defendeu a destituição de Dilma, embora parte de sua legenda 
tenha discordado. O que esses políticos e partidos fizeram com o país depois explica o golpe. O estudo do 
Diap ajuda a entender por que tão importante quanto a eleição do presidente da República é a eleição dos 
deputados e senadores que darão ao próximo eleito – ou não darão – sustentação à ideia de revogar as 
principais medidas tomadas durante o governo Temer, como defende o movimento sindical e partidos 
como PT, PCdoB, Psol e PDT. O levantamento feito pelo instituto mostra como votaram os congressistas 
no impeachment de Dilma, na cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, na entrega do pré-
sal aos estrangeiros, na terceirização da mão-de-obra sem limites, nas denúncias de corrupção contra 
Temer, na reforma trabalhista, na PEC que levou ao congelamento dos gastos públicos, na tentativa de 
reforma da Previdência – como informa reportagem de Luiz Carvalho, no Portal CUT. O banco de dados 
será atualizado até o fim das eleições, em 28 de outubro. Para saber como votaram os parlamentares em 
relação aos projetos e escolher bem o parlamentar que elegerá para o próximo mandato, acesse abaixo o 
estudo completo. 

Leia mais: Rede Brasil Atual - http://cnti.org.br/html/noticias.htm
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