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BOLETIM 776
Brasília, 25 de Abril de 2019

Marcelo Ramos será o
presidente da Comissão da
Reforma da Previdência
O deputado Samuel Moreira (PSDB-SP)
ficará com a relatoria da proposta
O presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, anunciou há pouco o deputado
Marcelo Ramos (PR-AM) como presidente
da Comissão Especial da Reforma da Previdência. A
relatoria ficará com o deputado Samuel Moreira.
"Espero que o relator consiga construir um
sistema que ele tenha subrelatores, porque a
demanda para ajudar é muito grande. E uma
votação dessas é uma construção coletiva", disse
Maia. A comissão está sendo instalada hoje.
O texto foi aprovado na última terça-feira
pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJ). O colegiado analisou apenas a
admissibilidade da proposta. O mérito das mudanças
sugeridas pelo governo Bolsonaro serão discutidas
agora na comissão especial. Conheça, na sequência,
os deputados federais titulares da Comissão que vai
analisar a PEC.

TITULARES
PSL/PP/PSD/MDB/PR/PRB/DEM/PSDB/PTB/PSC/
PMN
Alexandre Frota PSL/SP (Gab. 216-IV)
Arthur Oliveira Maia DEM/BA (Gab. 830-IV)
Beto Pereira PSDB/MS (Gab. 240-IV)
Bilac Pinto DEM/MG (Gab. 806-IV)
Capitão Alberto Neto PRB/AM (Gab. 933-IV)
Celso Maldaner MDB/SC (Gab. 311-IV)
Cleber Verde PRB/MA (Gab. 710-IV)
Daniel Freitas PSL/SC (Gab. 273-III)
Daniel Trzeciak PSDB/RS (Gab. 917-IV)
Darci de Matos PSD/SC (Gab. 709-IV)
Darcísio Perondi MDB/RS (Gab. 927-IV)
Delegado Éder Mauro PSD/PA (Gab. 586-III)
Felipe Francischini PSL/PR (Gab. 265-III)
Fernando Rodolfo PR/PE (Gab. 481-III)
Filipe Barros PSL/PR (Gab. 745-IV)
Giovani Cherini PR/RS (Gab. 468-III)
Guilherme Mussi PP/SP (Gab. 712-IV)
Heitor Freire PSL/CE (Gab. 367-III)
Jerônimo Goergen PP/RS (Gab. 316-IV)
João Marcelo Souza MDB/MA (Gab. 506-IV)
Marcelo Moraes PTB/RS (Gab. 258-IV)
Marcelo Ramos PR/AM (Gab. 805-IV)
Paulo Eduardo Martins PSC/PR (Gab. 233-IV)
Pedro Paulo DEM/RJ (Gab. 727-IV)
Reinhold Stephanes Junior PSD/PR (Gab. 221-IV)
Ronaldo Carletto PP/BA (Gab. 262-IV)
Samuel Moreira PSDB/SP (Gab. 921-IV)
Silvio Costa Filho PRB/PE (Gab. 402-IV)
(Deputado do NOVO ocupa a vaga)
Alex Manente CIDADANIA/SP (Gab. 205-IV)
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Alice Portugal PCdoB/BA (Gab. 420-IV)
André Figueiredo PDT/CE (Gab. 940-IV)
Bosco Saraiva SOLIDARIEDADE/AM (Gab. 404-IV)
Capitão Wagner PROS/CE (Gab. 711-IV)
Dr. Frederico PATRI/MG (Gab. 568-III)
Léo Moraes PODE/RO (Gab. 503-IV)
Luis Tibé AVANTE/MG (Gab. 632-IV)
Mauro Benevides Filho PDT/CE (Gab. 731-IV)
Professor Israel Batista PV/DF (Gab. 854-IV)
Carlos Veras PT/PE (Gab. 466-III)
Gleisi Hoffmann PT/PR (Gab. 232-IV)
Henrique Fontana PT/RS (Gab. 256-IV)
Ivan Valente PSOL/SP (Gab. 716-IV)
Jorge Solla PT/BA (Gab. 571-III)
4 vaga(s)
NOVO
Paulo Ganime NOVO/RJ (Gab. 230-IV) - vaga do
PMN
Vinicius Poit NOVO/SP (Gab. 558-IV)

Samuel Moreira será o relator da matéria

Senado deverá ter acesso
a relatórios do governo
sobre déficit previdenciário
O ministro da Economia, Paulo Guedes,
terá 30 dias para enviar ao Senado
informações relacionadas à reforma da
Previdência (PEC 6/2019).
O presidente do Senado, Davi
Alcolumbre, acatou requerimento para que os
dados sejam encaminhados à Casa.
Segundo o senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), o ministro Paulo Guedes é
obrigado a dar publicidade aos documentos,
caso contrário corre o risco de ser processado.
Já o senador Fabiano Contarato (RedeES) entrou com ações judiciais para ter acesso
aos estudos do governo que calculam uma
economia de R$ 1 trilhão com a reforma. E o
senador Major Olimpio (PSL-SP), que é da base
aliada, também pediu acesso às informações
na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
Mas o líder do governo, senador
Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), afirma
que os dados já foram disponibilizados e não
há sigilo algum com relação aos relatórios que
embasaram a proposta de reforma da
Previdência. Randolfe e Contarato, porém,
pediram a convocação de Paulo Guedes na
CAE.

Fonte: Agência CÂMARA

Fonte: Agência Senado
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Para governo Bolsonaro,
aposentado que ganha
R$ 2.231,00 é rico
Para justificar o discurso do governo de que
a reforma da Previdência "combate privilégios", o
ministro da Economia de Jair Bolsonaro (PSL), o
banqueiro Paulo Guedes, afirma textualmente no
documento anexo ao texto da PEC/006 que o
trabalhador que se aposenta com um benefício de
R$ 2.231 é rico. Pobre, diz o texto, é aquele que
recebe R$ 1.252 de aposentadoria.
Bolsonaro concordou integralmente com
essas argumentações que constam dos itens 50 e 51
do documento e levou pessoalmente o texto da PEC
para a Câmara dos Deputados, onde a proposta está
tramitando, e falou várias vezes nas redes sociais e
para imprensa que a reforma combate privilégios. O
privilegiado, como deixa claro o texto, é o
trabalhador que recebe do INSS menos de R$ 2.500.
Reforma transfere renda para os bancos Para a professora de economia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Denise Gentil, a
ideia do governo com a reforma da Previdência não
é combater privilégios, como eles afirmam nas
entrevistas, propagandas, lives nas redes sociais e
audiências públicas e, sim, transferir renda para os
bancos privados.
"O governo quer pegar a parcela da
população que ainda tem carteira assinada e que
ganha um pouco mais para passar ao regime de
capitalização. Eles querem transferir renda para os
bancos privados porque a reforma da Previdência
não reduz gastos nem gera empregos em curto
prazo", afirma a economista.
Ela critica a justificativa do governo de que
falta recursos para não realizar novos investimentos

e construir políticas de geração de empregos, num
momento de crise econômica, uma vez que, ao
mesmo tempo, o governo propõe transferir a
arrecadação para os bancos com a capitalização da
Previdência.
"Se o governo tivesse a intenção de
combater privilégios faria a reforma Tributária que
precisa atingir aqueles que estão no topo da
pirâmide social, cuja renda provém de dividendos,
da distribuição de lucros e estão isentos de
impostos".
Denise se baseia nos lucros dos quatro
maiores bancos do país (Banco do Brasil, Bradesco,
Itaú Unibanco e Santander), que somente no ano
passado lucraram juntos R$ 69 bilhões – um
crescimento de 19,88% de 2017 para 2018, o maior
valor da história.
Segundo ela, Bolsonaro também esquece
que no Brasil apenas 5% dos mais ricos detêm a
mesma fatia de renda que outros 95%, de acordo
com a Oxfam – uma entidade mundial que mede os
dados da desigualdade social – e, não a diferença de
R$ 979 (menor do que um salário mínimo de R$
998), que o governo diz que é a distância entre
aposentados ricos e pobres.
Ela critica ainda a ideia do governo de
economizar R$ 1 trilhão em 10 anos em cima do
Regime Geral da Previdência Social (RGPS), pois
quase 80% dessa suposta economia serão a partir
dos cortes na aposentadoria do trabalhador urbano.
Reforma
Trabalhista
vai
destruir
arrecadação - Para Denise, a reforma nem precisaria
ser feita porque os gastos com a Previdência vão cair
de qualquer forma, pois ninguém mais vai conseguir
se aposentar depois da reforma Trabalhista do
golpista e ilegítimo Michel Temer (MDB-SP), que
acabou com mais de 100 itens da CLT e legalizou o
bico e as formas precárias de contratação.Fonte:
Brasil247
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Emprego formal evapora e
frustra discurso de Bolsonaro
O resultado do emprego formal para março,
com eliminação de 43.196 vagas (-0,11%),
surpreendeu os chamados "analistas" e contrariou o
discurso de recuperação da economia. Divulgado
pelo Ministério da Economia, o Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged) teve o
terceiro pior saldo para o mês na recente série
histórica. De tão ruim, ganhou um trocadilho do
jornal Valor Econômico: "Traged".
Poucos setores tiveram resultado positivo
em março. O que segue crescendo é o trabalho
precário,
simbolizado
pelas
modalidades
intermitente e parcial, criadas com a "reforma"
trabalhista – a mesma que traria milhões de
empregos, assim como se fala na propaganda da
"reforma". No mês passado, o trabalho intermitente
criou 6.041 vagas e o parcial, 2.129.
Outra tendência que se mantém é a redução
salarial. Pelos números do Caged, quem entra no
mercado ganha menos do que recebiam os exempregados. Em março, o salário médio dos
admitidos foi de R$ 1.571,58, enquanto o ganho
médio dos demitidos era de R$ 1.706,37. Diferença,
para menos, de aproximadamente 8%.
O resultado do mês passado se concentrou
no comércio, que eliminou 28.803 postos de
trabalho formais, queda de 0,32%. O corte foi todo
na área varejista, ligada ao consumo: menos 30.145.
Houve pequena alta no atacado.
A agropecuária fechou 9.545 vagas, com a
maior retração em termos percentuais: -0,61%. A
construção cortou 7.781 (-0,39%), sendo mais de 5
mil no segmento de edifícios. Indústria (-3.080, 0,04%) e serviços (4.572, 0,03%) ficaram próximos
da estabilidade. A administração pública teve saldo

de 1.575 (0,18%) e o setor extrativo-mineral, de 528
(0,27%).
No primeiro trimestre de 2019, o saldo é de
179.543, aumento de 0,47% no estoque, com altas
na indústria, na construção, nos serviços e na
administração pública e retração no comércio e na
agropecuária. Em 12 meses, o emprego formal tem
472.117 vagas a mais (1,24%), concentrado no setor
de serviços (375.796). Comércio e construção
sobem, indústria e administração pública caem. O
estoque é de 38,6 milhões de postos de trabalho
com carteira assinada. Até quase o final de 2015,
manteve-se acima de 40 milhões, um patamar agora
distante.
Fonte: Rede Brasil Atual

Ibope: para 27%, governo
ruim ou péssimo
Pesquisa CNI/Ibope sobre popularidade de
Jair Bolsonaro divulgada na manhã desta quartafeira (24) apresenta crescimento de 3 pontos
percentuais no percentual de pessoas que
consideram seu governo ruim ou péssimo em um
mês: o número saltou de 24% em março para 27%
agora em de abril; em janeiro apenas 11%
consideravam o governo ruim ou péssimo -em
fevereiro, eram 19%. O salto em menos de quatro
meses de Bolsonaro é de 16 pontos percentuais; é o
presidente de primeiro mandato com pior avaliação
da história.
De acordo com o levantamento, 35% dos
brasileiros aprovam o governo Jair Bolsonaro (PSL) e
31% consideram-no regular. O percentual dos que
não souberam ou não responderam soma 7%.

Fonte: Brasil247
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Riscos à fiscalização com fim
do Ministério do Trabalho
A extinção do Ministério do Trabalho,
determinada pela Medida Provisória 870/19, coloca
em risco a fiscalização das relações de emprego no
País e a edição de normas protetivas do trabalhador.
A afirmação foi feita nesta quarta-feira (24) por
integrantes de entidades ligadas à temática
trabalhista, durante audiência pública realizada pela
comissão mista que analisa a MP.
Primeira medida provisória editada pelo
presidente Jair Bolsonaro, a MP 870 reorganizou a
estrutura administrativa do governo federal. Entre
outros pontos, reduziu de 29 para 22 o número de
órgãos com status ministerial. As atribuições do
Ministério do Trabalho foram distribuídas entre três
ministérios (Economia, Cidadania e Justiça).
Inspeção - Para o presidente do Sindicato
Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait),
Carlos Silva, a divisão das funções entre órgãos
diferentes fragmenta as políticas públicas
trabalhistas e compromete, em especial, a área de
inspeção, até o ano passado comandada pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), órgão de
segundo escalão do ministério extinto.

A MP e um decreto de regulamentação
“rebaixaram” a atividade para o quarto escalão –
uma subsecretaria vinculada a duas secretarias do
Ministério da Economia. “A inspeção do trabalho
perdeu espaço, perdeu assento nas mesas onde as
decisões são tomadas”, criticou Silva.
Conflito - O vice-presidente da Associação
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT),
Helder Amorim, também alertou para o conflito que
pode surgir com o fim do Ministério do Trabalho e o
rateamento de parte das suas atribuições para a
pasta da Economia, cuja preocupação são os custos
econômicos da atividade produtiva, e não os sociais.
Ajustes - Amorim também criticou a
transferência do registro sindical para o Ministério
da Justiça. O relator da MP 870, senador Fernando
Bezerra Coelho (MDB-PE), já afirmou que deverá
rever essa vinculação. Bezerra Coelho disse que vem
conversando com o governo para a necessidade de
ajustes no texto da medida provisória.
Único parlamentar a se pronunciar durante a
audiência, o deputado Alexandre Padilha (PT-SP)
também não poupou críticas à MP. “Essa medida
provisória coloca o trabalho e o emprego para um
tema marginal de política pública”, disse.
Fonte: Agência Câmara
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