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O presidente da CCJ, deputado Felipe
Francischini (PSL-PR), ressaltou que está sendo
realizado um estudo técnico e político para
antecipar questões que poderão ser apresentadas
por parlamentares da oposição no colegiado.

BOLETIM 762
Brasília, 2 de Abril de 2019

Relator da reforma da
Previdência apresentará
parecer dia 9 de abril

Fonte: Agência Brasil

O relator da reforma da Previdência na
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara,
deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), disse
nesta segunda-feira (1º) que deve apresentar o
parecer sobre a medida no dia 9 de abril. No
entanto, segundo o parlamentar, mudanças no
cenário político podem antecipar o relatório.
“Tem condição de apresentar [o relatório]
inclusive antes, a depender do cenário político.
Nesse momento, está mantida a data do dia 9 de
abril para apresentar”, disse. Para Freitas, uma
relação harmônica entre Executivo e Legislativo
pode agilizar a tramitação da proposta.
O relator afirmou que pretende apresentar
um relatório global, ou seja, sem o fatiamento da
Proposta de Emenda à Constituição (PEC). O
deputado assegurou que a CCJ aprovará o parecer
que deve ser apresentado na próxima semana.
“O que se observa nesse momento, em uma
análise prévia sem antecipar juízo de valor, é
perfeitamente possível que a Comissão de Justiça
aprecie
essa
questão
e
entenda
pela
constitucionalidade. Mas só vamos enfrentar essa
questão quando do relatório”, disse. “Não tenho
dúvidas que o relatório que for apresentado na
Comissão será aprovado”, completou.
A previsão de Freitas é que dias 10 e 11 de
abril fiquem destinados a eventuais pedidos de vista,
e no dia 17 de abril o relatório seja votado na
Comissão de Constituição e Justiça.

Debate com ministro da
Economia nesta quarta
O ministro da Economia, Paulo Guedes, virá
à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
nesta quarta-feira (3) para debater a reforma da
Previdência (PEC 6/19) com os integrantes da
comissão. A audiência foi proposta pelo deputado
Professor Luizão Goulart (PRB-PR).
Guedes era esperado na CCJ na semana passada,
mas decidiu adiar sua vinda para depois da definição
do relator da reforma no colegiado. O ministro
chegou a enviar o secretário Especial de Previdência
e Trabalho, Rogério Marinho, para falar em seu
lugar, mas a oposição não aceitou a troca e ameaçou
convocar o ministro, o que faria com que sua vinda
fosse obrigatória. Um acordo com o líder do governo
na Câmara, deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO),
remarcando a vinda de Guedes, pôs fim ao embate.
JURISTAS - A CCJ realiza audiência pública
nesta quinta-feira (4) para debater com juristas a
proposta de reforma da Previdência (PEC 6/19)
enviada pelo governo.
Foram convidados, entre outros, o
professor de Direito Previdenciário e de Direito
Atuarial da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp) Arthur Bragança de Vasconcellos
Weintraub; o secretário especial adjunto de
Previdência e Trabalho, Bruno Bianco Leal; e o
advogado e ex-presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) Cezar Britto.
Fonte: Agência CÂMARA
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Centrais se reúnem e
definem agenda de ações
para o mês de abril
As Centrais CUT, Força Sindical, UGT, CTB,
CSB, Nova Central, CGTB, Intersindical e CSPConlutas se reuniram sexta (29), em São Paulo, para
definir uma agenda de ações a ser realizada no mês
de abril.
A semana começa quente, com articulações
na Capital Federal para rechaçar o mais recente
ataque ao custeio das entidades de classe – a MP
873.
Nesta terça (2), sindicalistas se encontram
com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que
convidou os dirigentes das Centrais para um almoço
em sua residência oficial. Está previsto à tarde um
encontro com o procurador-geral do Trabalho,
Ronaldo Fleury. Na quarta (3), haverá reunião com o
presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro
Dias Toffoli.
O secretário-geral da Força Sindical, João
Carlos Gonçalves (Juruna), disse à Agência Sindical
que o encontro com Maia está cercado de grande
expectativa, pois o presidente da Câmara “vem
demonstrando abertura ao diálogo com os

trabalhadores”. “Isso pra nós é fundamental.
Mesmo que ele pense diferente, é importante essa
disposição”, afirma.
Para o secretário-geral CTB, Wagner Gomes,
as Centrais buscarão fazer um debate franco e
democrático com o legislativo sobre a questão da
Previdência e da MP 873. “Os Sindicatos são
instituições democráticas da sociedade. O governo
vem tomando medidas para destruir a
representação dos trabalhadores. É isso que nós
vamos levar para essa reunião, que irá contar
também com líderes dos partidos”, destaca.
Calendário - Na quinta (4), haverá o
lançamento de um abaixo assinado contra a reforma
da Previdência. Será na Praça Ramos, região central
de São Paulo, às 10 horas.
1º de Maio - Os dirigentes decidiram ainda
unificar as comemorações do Dia do Trabalhador. O
ato em São Paulo, coração industrial do País, reunirá
todas as Centrais na Praça da República – em uma
demonstração de unidade do movimento sindical.
Fonte: Agência Sindical

IMPACTO NOS IDOSOS
O impacto da reforma da Previdência (PEC
6/19) na população mais velha será o tema do
seminário promovido pela Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados
nesta quarta-feira (3).
A pedido da presidente do colegiado,
deputada Lídice da Mata (PSB-BA) foram convidados
para discutir o assunto, entre outros, o autor do
projeto que deu origem ao Estatuto do Idoso,
senador Paulo Paim; o presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e
Agricultoras Familiares (Contag), Aristides Veras dos
Santos; e o presidente da Confederação Brasileira de
Aposentados e Pensionistas (Copab), Warley Martins
Gonçalves.
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RH do Supremo contraria
Bolsonaro e sugere desconto
de imposto sindical em folha
O órgão de gestão de pessoas do Supremo
Tribunal Federal (STF) contrariou uma medida
provisória do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e
recomendou o desconto de taxas sindicais nos
salários dos servidores da corte.
Desde 1º de março, a MP, também
assinada pelo ministro da Economia, Paulo
Guedes, proíbe descontos em contracheques em
favor de sindicatos e obriga o pagamento de
mensalidades e contribuições aprovadas em
assembleias por boleto bancário. O despacho do
STF, no entanto, prevê o recolhimento na folha de
pagamento. Sob relatoria do ministro Luiz Fux, a
matéria ainda aguarda julgamento.

Governo quer acabar com
tributação sobre folha

A MP 873/2019 acaba com a possibilidade
de empregados celetistas e de servidores públicos
federais
autorizarem
o
pagamento
de
contribuições a sindicatos por meio de desconto
em folha, permitindo o recolhimento apenas por
meio de boleto. A medida provisória será
analisada por uma comissão mista, que deve ser
instalada nesta semana no Congresso.

O secretário especial da Receita Federal,
Marcos Cintra, anunciou na última sexta-feira (29)
que "está no forno" uma proposta de reforma
tributária do governo Bolsonaro. O economista
afirmou que o "ponto fundamental" do projeto
será acabar com a tributação sobre a folha de
salário. "Dezenas de milhões de desempregados
terão mais oportunidades de emprego", projetou.
Outra ideia do governo, segundo Cintra, é
criar mecanismos para que a economia informal
pague impostos. Segundo as contas do secretário,
a base tributária poderá crescer 30% se houver
arrecadação na informalidade e combate à
sonegação. "Assim, quem paga impostos demais
hoje, vai poder pagar menos", escreveu Cintra.
O secretário é autor da ideia do imposto
único, uma teoria econômica que prevê a
substituição de todos os tributos declaratórios
(como o Imposto de Renda) por apenas um.
Segundo a ideia de Cintra, a Receita cobraria uma
alíquota de 5,62% sobre todas as transações
bancárias (2,81% taxadas no débito e 2,81% no
crédito).

Fonte: Agência Senado

Fonte: Congresso em Foco

Fonte: Brasil247

Comissão de MP sobre
contribuição sindical pode
ser instalada nesta semana
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Inflação medida pelo IPC-S
sobe de 0,35% para 0,65%

Senador lamenta ameaça
de cortes no Sistema S
O senador Confúcio Moura (MDB-RO)
lamentou nesta segunda-feira (1º), em Plenário, a
ameaça do governo Bolsonaro de promover cortes
no orçamento das entidades do Sistema S. Para ele,
as ações desempenhadas pela rede são
fundamentais para a formação de trabalhadores há
mais de 50 anos.
Para Confúcio Moura, este não é o momento
para alterar por exemplo o orçamento do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai), do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac) e do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). O senador
salientou que o setor produtivo tem exigido mais
qualificação dos trabalhadores.
— O único sistema consistente, preparado,
que tem uma história, uma genética de formação de
mão de obra, de mecânicos, de eletromecânicos, de
lanterneiros, de panificadores e também no mundo
digital — argumentou.
Confúcio Moura lembrou que as entidades
do Sistema S estão capilarizadas por todo o Brasil e,
por isso, têm mais condições de capacitar milhares
de pessoas. O Sistema S é o conjunto de
organizações das entidades corporativas voltadas
para o treinamento profissional, assistência social,
consultoria, pesquisa e assistência técnica.
Fonte: Agência Senado

A inflação, medida pelo Índice de Preços ao
Consumidor Semanal (IPC-S), ficou em 0,65% em
março, taxa superior ao 0,35% de fevereiro. O
dado foi divulgado nesta segunda-feira (1º) pela
Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro.
A alta foi puxada principalmente pelos
transportes, que tiveram inflação de 1,22% em
março, depois de registrar deflação (queda de
preços) de 0,01% em fevereiro.
Os gastos com alimentação também
contribuíram para o aumento do IPC-S de
fevereiro para março. A inflação dos alimentos
subiu de 0,94% para 1,1% no período.
Fonte: Agência Brasil
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