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 plenário do Senado apro-
vou ontem medida provi-
sória que amplia de 30% 

para 35% o limite do crédito 
consignado no salário, que são 
os descontos autorizados pelo 
trabalhador na folha de paga-
mentos. O percentual extra ser-
virá para incluir despesas com 
cartão de crédito.

A proposta, que já havia sido 
aprovada pela Câmara dos Depu-

tados, segue agora para sanção da 
presidente Dilma Rousse� .

Atualmente, a lei permite o 
desconto automático no salário de 
contratos de empréstimo, � nan-
ciamento ou arrendamento mer-
cantil até o limite total de 30% dos 
rendimentos. 

Pelo texto aprovado na Câma-
ra e que seguiu para o Senado, o 
percentual extra de 5% poderá ser 
usado para saque por meio do car-

tão de crédito.
Em julho, o Executivo publi-

cou a medida provisória que am-
plia o limite do crédito consigna-
do de 30% da renda para 35%. O 
texto já previa que esse percen-
tual a mais, de 5%, só poderia ser 
usado para bancar as despesas 
com cartão de crédito.

No � nal de maio, a presidente 
Dilma Rousse�  havia vetado o au-
mento do limite de crédito consig-

nado de 30% para 40% da renda do 
trabalhador.

Na ocasião, a presidente argu-
mentou que “sem a introdução 
de contrapartidas que amplias-
sem a proteção ao tomador do 
empréstimo, a medida proposta 
poderia acarretar um compro-
metimento da renda das famílias 
para além do desejável e de ma-
neira incompatível com os prin-
cípios da atividade econômica”.

O

CONSIGNADO AUMENTARÁ
SENADO APROVA MP QUE ELEVA PARA 35% LIMITE DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA

Os trabalhadores dos Correios 
voltaram às atividades em todo 
o Pará, ontem, após 14 dias em 
greve. A decisão foi tomada em 
assembleia coordenada pelo 
Sindicato dos Trabalhadores da 
Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos do Estado do Pará 
(Sincort/PA) na última segunda-
feira, em Belém. Segundo Paulo 
André Silva, diretor de formação 
sindical, o movimento grevista 
no Estado avaliou como satisfa-
tórias as propostas feitas pela 
instituição, e decidiu acompa-
nhar a orientação das regionais 
dos sindicatos, de retomar os 
postos de trabalho. A categoria 
teve retorno sobre a maioria das 
reivindicações feitas, como a 
reposição das perdas provoca-
das pela infl ação, reajuste de 
9,56% sobre benefícios como 
auxílio-creche e vale-alimen-
tação. “Agora vamos aguardar 
pela homologação no Tribunal 
Superior do Trabalho (TST)”, 
afi rmou. A greve começou no 
Pará no último dia 15 e, segundo 
o Sincort/PA, contou com a 
adesão de 70% dos funcionários 
da área operacional, que são os 
carteiros, trabalhadores do setor 
de triagem e atendentes nas 
agências, provocando atrasos 
na entrega de correspondências 
e encomendas. Por meio de sua 
assessoria de comunicação, a 
empresa informou ontem que, 
em Belém, o serviço estará nor-
malizado ainda nesta semana. E 
que a adesão foi de só 10% dos 
carteiros. Ou seja, 150 dos 1.500 
carteiros aderiram à greve.
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