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Governo quer reduzir pela metade
o preço do gás de cozinha, diz Guedes
Trabalhadores movem ação de R$ 5 bi
contra a Vale em Brumadinho
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Vacinação contra a gripe
começa hoje em todo o país
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Tribunal
suspende
política de
Trump sobre
asilo
Um tribunal dos Estados
Unidos (EUA) suspendeu a política do governo americano de
enviar ao México pessoas em
busca de asilo, enquanto aguardam pela decisão de seus casos.
Na segunda-feira (8), o tribunal distrital federal de San Francisco concedeu uma liminar, afirmando que a política carece de
embasamento legal.
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Previsão do Tempo
Quarta: Nublado
pela manhã, com
possibilidade de
garoa. Tarde de sol
com diminuição
de nuvens. Noite
com muita nebulosidade.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,85
Venda:
3,85
Turismo
Compra: 3,70
Venda:
4,01

EURO
Compra: 4,34
Venda:
4,34

OURO
Compra: 148,20
Venda: 179,20

23º C
16º C

Noite
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Mais de 6 milhões de eleitores foram às urnas na terçafeira (9) em Israel para escolher o novo Parlamento, o
Knesset, formado por 120 cadeiras. O atual primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que tenta o quinto mandato, e o principal concorrente
dele, o general Benny Gantz,
ex-chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas, anunciaram
vitória nas redes sociais.
Netanyahu e Gantz informaram, nas con tas pessoais no
Twitter, que venceram as eleições.
Não há, por enquanto, resultados
oficiais. A expectativa é que os
resultados sejam anunciados nesta quarta-feira (10).
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Sobe para 10 o número de
vítimas do temporal no Rio

Enchentes no Rio de Janeiro
Com a morte de um homem,
co m i d a d e e n t r e 3 0 e 3 5
anos, no Jardim Maravilha,
em Guaratiba, na zona oeste
do Rio, sobe para 10 o número de mortos em consequência do temporal que atinge o
Rio há mais de 24 horas. De
acordo com o Corpo de Bom-

beiros, o corpo da vítima foi
encontrado perto de uma ponte na Avenida Barão de Cocais esquina de São José dos
Campos.
Segundo a corporação, o homem morreu afogado. O bairro
de Guaratiba foi muito atingido pelo temporal e continua

praticamente ilhado. O município permanece em estágio
de crise desde às 20h55 de segunda-feira (8).
O Corpo de Bombeiros trabalha com embarcações para retirar as pessoas de dentro das
casas. A corporação reforça que
está mobilizado no atendimento à população. Os militares
estão empenhados em diversas
ocorrências, como quedas de
árvores e salvamentos provocados por inundações, desabamentos e deslizamentos. O trabalho continuará até o estágio de
normalidade. A Secretaria de
Defesa Civil está em alerta e segue monitoramento as condições
meteorológicas e apoiando as
ações municipais.
Os bombeiros registraram
mais de 2 mil ocorrências nas
últimas 24 horas em todo o Estado, quando a média diária é de
1,2 mil chamados.
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baixar o preço do gás e do petróleo com a competição”, disse Guedes.
Ao participar da 22ª Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios, em Brasília,
Guedes disse que o monopólio
da Petrobras no refino do
gás torna o preço do produto
mais caro no Brasil. O ministro afirmou ainda que a solução para a falta de recursos
vem do petróleo, especificamente da exploração da camada do pré-sal.
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PR e Solidariedade defendem
reforma da Previdência, mas
pedem mudanças
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Não há conflito entre
Senado e Câmara, diz Maia
sobre pacote anticrime
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Fundação Paulistana abre
inscrições para mais de
500 vagas de cursos técnicos
na área da saúde
A Fundação Paulistana de
Educação, Tecnologia e Cultura, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, abriu as inscrições para processo seletivo de seis cursos profissionalizantes gratuitos. As aulas

acontecerão na Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Professor
Makiguti, na Zona Leste da cidade. São 540 vagas para as
áreas de análises clínicas, cuidador de idosos, farmácia, gerência em saúde, hemoterapia
e saúde bucal.
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Esporte

Victor Corrêa defenderá título de Campeão
Brasileiro de Rally de Velocidade
O Campeonato Brasileiro
de Rally de Velocidade tem
início neste final de semana entre os dias 12 e 14/4 -, com
a participação de cerca de 40
duplas de vários Estados. O
19º Rally de Estação novamente abrirá a temporada nacional, passando por várias
estradas de terra compactada
e cascalhada no norte do Rio
Grande do Sul. Atual campeão
brasileiro na categoria RC5,
Victor Corrêa (Unifenas) será
o único mineiro inscrito, e
defenderá o título ao lado de
seu navegador catarinense
Maicol Souza.
“Eu e o Maicol estamos
ansiosos para defender o campeonato. Será uma experiência
diferente, mas que será muito
bem-vinda”, comentou Victor
Corrêa, que depois de 18 anos
correndo em provas no asfalto em kartódromos e autódro-

mos nacionais e internacionais,
vai fazer apenas a sua segunda
temporada completa em rali.
O Campeonato Brasileiro de
Rali de Velocidade será composto de cinco rodadas duplas, começando em Estação (RS), seguindo para Erechim (RS) em
maio, no interior de São Paulo
(Lençóis Paulista) em julho,
Santa Catarina (Rio Negrinho)
em setembro, encerrando na
região metropolitana de Curitiba (Graciosa/PR) em outubro,
com as disputas da nona e décima etapas.
O mineiro Victor Corrêa e o
catarinense Maicol Souza vão
disputar o Brasileiro de Rali de
Velocidade pelo segundo ano
consecutivo na categoria RC5,
para carros 1.6 de produção, a
bordo do mesmo Peugeot 206 da
equipe paranaense RTOne Rally,
que levou a dupla ao título de
campeões brasileiros.

Foto/Edson Castro

Netanyahu
e Gantz
comemoraram
vitória nas
eleições
de Israel

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na terçafeira (9) que o governo pretende reduzir pela metade o preço do gás de cozinha no país
em dois anos. De acordo com
o ministro, para conseguir essa
redução, é preciso quebrar o
monopólio do refino e da distribuição.
“Daqui a dois anos, o
botijão de gás vai chegar na metade do preço na casa do trabalhador brasileiro. Vamos quebrar esses monopólios e vamos

Victor Corrêa a Maicol Souza continuam na equipe RTOne/
Unifenas
O título de campeões brasileiros de Rali de Velocidade de
Corrêa/Souza no ano passado
veio através de quatro vitórias, três terceiras, uma quarta,
uma quinta posições, e um
abandono. “Foi um ano show.

Agora vamos melhorar”, encerrou o piloto mineiro da
Unifenas. “Fomos campeões
no ano passado por sermos regulares e a ideia é manter esta
receita. Temos que terminar as
provas para pontuar. Então, a

intenção é andar bem, mas fazendo um campeonato consistente”, concluiu Maicol Souza,
tricampeão brasileiro de rali
como navegador.
Pontuação final da categoria RC5 no Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade
2018: 1) Victor Corrêa/Maicol
Souza, 58 pontos; 2) Luiz Gustavo Loepper/Bruno Baptista
da Luz, 53; 3) Evandro Carbonera/Juliano Gracioli, 38; 4)
Edu Paula/Bruno Scarpelli, 37;
5) Rafael Pombo/Wagner Pontes, 27; 6) Luiz Afonso Poli/
Damon Alencar, 17.
Calendário do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade 2019:
1) 12 a 14/4 – Estação
(RS); 2) 30/5 a 01/6 – Erechim
(RS); 3) 26 a 28/7 – Lençóis
Paulista (SP); 4) 13 a 15/9 –
Rio Negrinho (SC); 5) 25 a 27/
10 – Graciosa (PR).

Circuito TRIDAY Series 2019 estreará
em Maceió com limite técnico atingido
Uma das novidades do Circuito TRIDAY Series em
2019 é sua chegada ao Nordeste. A competição está na
terceira temporada e fará sua
estreia em Maceió no próximo domingo, dia 14 de abril,
na Praia de Pajuçara, mesmo
local onde acontece o IRONMAN 70.3 Maceió. E a primeira edição na região não
poderia ser melhor, com limite técnico atingindo, ou seja,

400 competidores entre novatos
e experientes, divididos pelos
duas categorias Sprint - 750m de
natação, 20 km de ciclismo e 5
km de corrida - e Olímpico 1.5km/40km/10km.
Será a primeira das cinco provas do Campeonato Brasileiro de
Sprint e Paratriathlon, além de
valer pela segunda etapa do campeonato alagoano. A arena do
evento estará montada na Arena
Multi Eventos, na Av. Dr. Anto-

nio Gouveia 925.
A expectativa é bastante positiva para a prova. Afinal, o Circuito possibilitará que triatletas da região que preferem distâncias menores possam participar de um evento de representatividade nacional, bem
como se preparar para desafios maiores. Sem falar da oportunidade para jovens, com categorias a partir dos 14 anos, e
para quem pretender iniciar no

triatlo fazendo sua modalidade na
equipe de revezamento, com
dois ou três atletas.
Em 2019, cinco provas do
Circuito TRIDAY formarão o
Campeonato Brasileiro de Triathon Sprint, numa parceria com
a CBTri. O objetivo é fomentar a
modalidade e possibilitar que os
atletas federados possam somar
pontos para uma eventual convocação para os mundiais. As etapas que comporão o Brasileiro

são Maceió (14/04), Rio de Janeiro (12/05), Florianópolis
(18/08), USP (25/08) e Brasília (08/09).
O TRIDAY Series é uma realização da Unimited Sports,
com patrocínio da Mizuno e
Omint, apoio da Probiótica,
Pedialyte Pro, Trek, Lindoya
Verão, Care Club, Localiza e
Verde Campo. Mais informações no site oficial,
www.tridayseries.com.br
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SP recebe 25º Salão Internacional
da Construção e Arquitetura
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
+ MÍDIAS
A coluna [diária] de política do jornalista CESAR NETO vem
sendo publicada desde 1993. Na imprensa, pelo jornal “O DIA”;
3º diário mais antigo de São Paulo - SP - Brasil. Na Internet desde 1996, o site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no
Brasil. No Twitter @CesarNetoReal
.
C Â MA RA ( S P )
Foi o vereador Caio Miranda (PSB) quem solicitou e conseguiu um Bom Prato pra Cidade Tiradentes, ainda em 2018, quando o colega Gilberto Nascimento Jr. (líder PSC) era o Secretário
do Desenvolvimento Social (SP). Quem pintar dizendo que foi
ele que conseguiu é um mentiroso.
.
PR E F E I T U RA ( S P )
Agora que Bruno tem nas mãos os primeiros números [Paraná Pesquisas] dos possíveis candidatos ao seu cargo em 2020,
sendo ele um dos que menos deve ter rejeição por estar no cargo
há apenas 1 ano, sua comunicação e marketing começa a trabalhar pra levá-lo ao 2º turno.
.
A S S E M B LE I A ( S P )
Embora possa até encarar a missão de ter que ser candidata
do PSL à prefeitura de São Paulo, pela sua credibilidade e agora
popularidade, a advogada, professora de Direito e deputada mais
votada da história Janaína Paschoal tá agradecendo pintar nas pesquisas. Coisa de gente grande.
.
GOVERNO (SP)
Embora quase não esteja aparecendo, o trabalho - no Fundo
Social de Assistência do Estado de São Paulo - da artista plástica
e 1ª Dama Bia Doria já é bastante intenso, uma vez que com cerca
de 45 milhões de habitantes não são poucas as carências das populações em todas as regiões.
.
CONGRESSO
Trineto da Princesa Isabel e Tetraneto de D. Pedro 2º, o agora
deputado federal Luiz Philippe Orleans e Bragança (PSL - SP)
ainda é um estranho no ninho por conta das suas ideias e ideais
que transformem o Presidencialismo num Parlamentarismo [regatando a Monarquia}. É mole ?
.
PR E S I D Ê N C I A
Ao completar 100 dias, o governo Bolsonaro (PSL), tendo
como vice o general Mourão, tem mais [cerca de] 1360 dias pra
entrar pra história como quem terá conseguido resultados melhores, piores ou parecidos com os primeiros 4 anos dos mandatos de FHC (PSDB), Lula (PT) e Dilma (PT).
.
PA R T I D O S
No PT, o aniversário de 1 ano da prisão [por condenação em
2ª instância de corrupções e lavagens de dinheiro] do ex-Presidente Lula [em cárcere na Polícia Federal] segue sendo chamado
de ‘prisão política’ por conta dele ainda não ter sido condenado
pelo Superior Tribunal de Justiça.
.
H I S T Ó R I AS
... Nestes quase 130 anos das nossas repúblicas, algumas com
alguma democracia, os parlamentares monarquistas e republicanos envolviam os partidos Conservador, Liberal e Republicanos
regionais. Por isso, vale ler ou reler tudo o que você pode pesquisar pra compreender o que era ...
.
PO L Í T I C AS
... conservador, liberal e republicano; além dos conceitos clássicos que sustentavam as tendências políticas no final do Século
19. Numa coisa, os políticos daquele período davam de goleada
em muitos dos que neste Século 21 vão pra política fazer pósgraduação do que cometem em sociedade.
.
+ EDITOR
A coluna [diária] do jornalista CESAR NETO tornou-se referência na Imprensa e na Política. Está dirigente na Associação
Paulista de Imprensa e na Associação “Cronistas de Política de
São Paulo”. Recebeu Medalha Anchieta na Câmara paulistana
e Colar de Honra ao Mérito na Assembleia (SP).

cesar@cesarneto.com
Jornal
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O Governador João Doria
participou, na terça-feira (9), da
abertura da Feicon Batimat 2019
– 25º Salão Internacional da
Construção e Arquitetura, realizada na capital paulista. O evento é referência na promoção de
negócios para toda a cadeia de
construção civil e arquitetura na
América Latina.
“Esta é uma feira de negócios. Então, 50 mil pessoas que
querem manifestar desejo de
negociar fazem uma enorme diferença em um evento com essas características. A expectativa é em torno de R$ 400 milhões
em negócios aqui. Os 170 novos expositores são um sinal
excelente”, destacou o Governador, durante discurso na solenidade de abertura.
A feira também contou com
a participação do secretário de
Estado da Habitação, Flavio
Amary, e do presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU),
Eduardo Velucci.
Nesta edição, a CDHU expõe
a casa que serve de modelo para
as futuras contratações da companhia, um projeto que privilegia qualidade, eficiência construtiva, economia para os futuros moradores e responsabilidade com o meio ambiente. A feira será realizada até a próxima
sexta-feira (12), das 10h às 20h,
no São Paulo Expo, localizado
na Rodovia dos Imigrantes, km
1,5 – Água Funda.
Qualidade
A Casa Modelo da CDHU foi

executada em alvenaria armada
com blocos estruturais cerâmicos, de acordo com as diretrizes de qualidade da empresa,
com pé-direito de 2,60 m (que
permite melhoria na iluminação e ventilação da residência), laje de concreto, piso cerâmico em todos os ambientes, azulejo até o teto nas áreas molhadas, estrutura metálica para o telhado, área de serviço coberta, sistema fotovoltaico e esquadrias de alumínio
ou aço galvanizado com pintura eletrostática.
No total, a unidade conta
com 47,87m² e atende parâmetros da Caixa Econômica Federal. A obra traz uma série de melhorias para tornar a moradia
mais confortável, segura e durável, proporcionando bem-estar a
seus mutuários.
Os focos são sustentabilidade e preservação do meio ambiente, aliadas à redução dos custos de consumo e manutenção
para os futuros moradores. As
unidades habitacionais são projetadas com tecnologias que
economizam água e energia elétrica.
Sustentabilidade
Buscando a melhoria contínua e a sustentabilidade, a
CDHU está implantando alguns
projetos-pilotos em suas edificações mais modernas. Entre
eles estão o reaproveitamento
da água, para testar um sistema
de reuso de água das chuvas na
descarga das bacias sanitárias,
e o jardim drenante, um novo

conceito de soluções naturais,
para evitar o transbordamento
e reduzir os riscos de alagamento.
A casa conta com acessibilidade completa, que permite a
circulação de moradores com
deficiência física temporária
ou permanente por todo o imóvel. Isso também beneficia pessoas obesas ou com mobilidade reduzida, como idosos, gestantes e crianças.
Os cômodos possuem espaço para girar cadeiras de roda,
corredores largos, janelas em
altura que permitam visão externa, vãos de 90 cm, portas
com 80 cm de largura, banheiros acessíveis e lavanderia coberta.
As mesmas técnicas de
construção, com alvenaria armada com blocos estruturais,
podem ser usadas em imóveis
residenciais de médio ou alto
padrão e em edifícios.
Sistema fotovoltaico
Como consequência do sucesso dos projetos-pilotos, os
empreendimentos de Pontes
Gestal, Elisário e Itatinga, já se
encontram com as placas de
energia fotovoltaica em funcionamento. Daqui por diante,
todas as novas licitações de
empreendimentos da CDHU já
terão incorporada ao projeto a
nova tecnologia.
Cada placa é responsável
por gerar 35 KWh de energia
por mês, em média, o que representa um desconto de até
R$ 46 na conta de luz dos mu-

tuários. A energia é utilizada no
consumo geral do residencial e
o excedente pode ser transferido para a rede de fornecimento
da distribuidora.
Quando não houver produção
de energia, seja à noite ou em
dias com forte nebulosidade, as
residências serão abastecidas
pela eletricidade da rede.
Jardins drenantes
O projeto-piloto será implantado em um novo conjunto
da CDHU em Campos do Jordão. O conceito de jardim drenante também é conhecido
como jardins de chuva, que são
depressões topográficas preparadas com elementos filtrantes (plantas, vegetação e
solo com microorganismos),
capazes de receber água das
chuvas provenientes de áreas
impermeabilizadas.
Esses elementos têm
como propriedade infiltrar,
estimular a transpiração e evitar o transbordamento, reduzindo os riscos de alagamentos. Entre os benefícios do
jardim está a sustentabilidade.
O projeto é esteticamente positivo à paisagem, aumenta as áreas naturais, detém um volume maior de
águas da chuva e, ao mesmo
tempo, promove o tratamento dos poluentes e a infiltração de parte da água no solo.
Dessa forma, contribui de
maneira natural para a preservação do meio ambiente e
a melhoria na qualidade de
vida das pessoas.

Fundação Paulistana abre inscrições para mais
de 500 vagas de cursos técnicos na área da saúde
A Fundação Paulistana de
Educação, Tecnologia e Cultura,
órgão vinculado à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e
Trabalho da Prefeitura de São
Paulo, abriu as inscrições para
processo seletivo de seis cursos
profissionalizantes gratuitos. As
aulas acontecerão na Escola
Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Professor Makiguti, na Zona Leste da
cidade. São 540 vagas para as
áreas de análises clínicas, cuidador de idosos, farmácia, gerência em saúde, hemoterapia e saúde bucal.
Os interessados poderão se
inscrever pelo site da Vunesp Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista até o
dia 16 de maio, mediante preenchimento do formulário e pagamento da taxa de inscrição de R$
33,00. Para participar do processo seletivo é necessário estar cursando ou já ter concluído o terceiro ano do ensino médio.
A prova será realizada no dia
9 de junho. Os alunos da rede
pública terão bônus de 15 pontos a mais no exame e os que
residem na Cidade Tiradentes
terão outros 15 pontos. Na data,
o candidato deverá comparecer
com 30 minutos de antecedência com comprovante de inscrição, identidade e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada
em material transparente.
O resultado do processo será
divulgado no Diário Oficial da
Cidade de São Paulo no dia 28
de junho de 2019. Os 45 primeiros classificados em cada curso
deverão realizar a matrícula nos
dias 10, 11 e 12 de julho.
Os cursos terão duração de
três semestres e serão realizados na Escola Makiguti, localizada na Avenida dos Metalúrgicos, 1.945, Cidade Tiradentes. O
estágio obrigatório para conclusão do curso deverá ser realizado fora do horário de aulas e nos

módulos II e III de cada curso.
Após finalizar o segundo módulo, o aluno receberá o certificado de auxiliar, o que já possibilitará oportunidades no mercado de trabalho.
Para mais informações acesse o edital ou ligue (11) 38746300, atendimento das 8h às
20h.
Os cursos
Técnico em Análises Clínicas
Auxilia e executa atividades
padronizadas de laboratório automatizadas ou técnicas clássicas - necessárias ao diagnóstico, nas áreas de parasitologia,
microbiologia médica, imunologia, hematologia, bioquímica,
biologia molecular e urinálise.
Colabora, compondo equipes
multidisciplinares, na investigação e implantação de novas tecnologias biomédicas relacionadas às análises clínicas. Opera e
zela pelo bom funcionamento do
aparato tecnológico de laboratório de saúde. Em sua atuação é
requerida a supervisão profissional pertinente, bem como a
observância à impossibilidade de
divulgação direta de resultados.
Técnico em Saúde Bucal
Atuando na promoção, prevenção e controle das doenças
bucais, promove e participa de
programas educativos e de saúde bucal, orientando indivíduos
e grupos, principalmente com
relação à escovação e aplicação
de flúor. Participa da realização
de estudos epidemiológicos em
saúde bucal. Realiza, sob supervisão do cirurgião-dentista, atividades clínicas voltadas para o
restabelecimento da saúde, conforto, estética e função mastigatória do indivíduo. Supervisiona,
sob delegação, o trabalho do auxiliar de consultório dentário.
Controla estoques e gerencia a
manutenção do aparato tecnoló-

gico presente num consultório
dentário.
Técnico em Gerência em
Saúde
Participa do planejamento,
controle e avaliação da implementação de políticas públicas
de saúde. Gerencia serviços e
unidades de saúde e seus processos de trabalho. Assessora estudos de custos e viabilidade e desenvolve projetos de gestão em
saúde. Participa do tratamento
estatístico de indicadores de
saúde, além de atuar na previsão
e provisão do sistema de estoque, compras e distribuição de
material.
Técnico em Farmácia
Realiza operações farmacotécnicas, identificando e classificando os diferentes tipos de
produtos e de formas farmacêuticas, sua composição e técnica
de preparação. Auxilia na manipulação das diversas formas farmacêuticas alopáticas, fitoterápicas e homeopáticas, assim
como de cosméticos, sob a supervisão do farmacêutico. Executa as rotinas de compra, armazenamento e dispensação de produtos, além do controle e manutenção do estoque de produtos
e matérias-primas farmacêuticas. Atende as prescrições médicas dos medicamentos e identifica as diversas vias de administração. Utiliza técnicas de
atendimento ao cliente, orientando-o sobre o uso correto e a
conservação dos medicamentos.
Cuidador de Idosos
Capacita profissionais que
buscam trabalhar e/ou empreender na área. Entre os temas abordados estão os cuidados relativos à higiene e à saúde, de forma ética e humanizada, imunização do idoso e medicamentos e
Primeiros Socorros. O cuidador
de idoso deve ser alguém capaz

de ajudar naquilo que estes não
podem mais fazer por si só; essa
pessoa é responsável em dar
apoio e ajuda para suprir às suas
necessidades, visando a qualidade e melhoria de vida.
Hemoterapia
O profissional formado no
Curso Técnico em Hemoterapia
poderá trabalhar em bancos de
sangue, hemocentros, serviços
de hemoterapia e hematologia
terapêutica, diagnóstica e industrial. A hemoterapia é uma prática onde se utiliza o sangue e os
seus componentes na forma de
terapia em diversas situações
nas quais a reposição dos componentes sanguíneos se faz necessária. A técnica vem sendo
empregada desde os primórdios
da medicina sendo fundamental
para salvar vidas. Os avanços na
ciência, nessa área, proporcionaram um desenvolvimento da
hemoterapia no mundo, promovendo a melhora da qualidade de
vida de pacientes e salvando vidas. O profissional da saúde atuante nessa área desempenha um
papel essencial e dinâmico, devendo executar um serviço de
excelência, garantindo a segurança e a qualidade para os pacientes que fazem uso do sangue
proveniente de doações.
Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde
Pública Professor Makiguti
A Escola oferece os cursos
técnicos de Saúde Bucal, Farmácia, Análises Clínicas e Gerência em Saúde. São realizados
dois processos seletivos por
ano, com 960 vagas ao todo. A
unidade é composta por um corpo administrativo e outro pedagógico que conta com 34 professores.
Desde a fundação, em 2005,
foram cerca de 10.230 alunos formados. Deste número, são 6.860
técnicos e 3.370 auxiliares.

Fabricantes devem informar itens
alergênicos nas embalagens
Quem é alérgico a algum tipo
de produto está sempre lendo
rótulos e perguntando sobre
itens que podem fazer mal à saúde. Por conta disso, o ProconSP alerta que os fabricantes de
alimentos devem informar a presença de ingredientes alergênicos nas embalagens – conforme
a Resolução 26/2015 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
De acordo com a norma, os
rótulos deverão informar a exis-

tência de 17 alimentos: trigo
(centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas); crustáceos;
ovos; peixes; amendoim; soja;
leite de todos os mamíferos;
amêndoa; avelã; castanha de caju;
castanha do Pará; macadâmia;
nozes; pecã; pistaches; pinoli;
castanhas, além de látex natural.
Com isso, os derivados desses
produtos devem trazer a informação em uma das opções abaixo:
– “Alérgicos: Contém (nomes comuns dos alimentos que

causam alergias alimentares)”;
– “Alérgicos: Contém derivados de (nomes comuns dos
alimentos que causam alergias
alimentares)”;
– “Alérgicos: Contém (nomes comuns dos alimentos que
causam alergias alimentares) e
derivados”.
Já nos casos em que não for
possível garantir a ausência de
contaminação cruzada dos alimentos, que é a presença de
qualquer alérgeno alimentar não

adicionado intencionalmente,
como no caso de produção ou
manipulação, o rótulo deve
constar a declaração: “Alérgicos: Pode conter (nomes comuns dos alimentos que causam
alergias alimentares)”.
Os dados sobre os alergênicos deverão estar logo abaixo da
lista de ingredientes.Além disso, as
palavras têm que estar em caixa alta,
negrito e com a cor diferente do rótulo. A letra não pode ser menor do que
a da lista de ingredientes.
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Governo quer reduzir pela metade
o preço do gás de cozinha, diz Guedes
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na terçafeira (9) que o governo pretende reduzir pela metade o preço
do gás de cozinha no país em
dois anos. De acordo com o ministro, para conseguir essa redução, é preciso quebrar o monopólio do refino e da distribuição.
“Daqui a dois anos, o botijão
de gás vai chegar na metade do
preço na casa do trabalhador brasileiro. Vamos quebrar esses
monopólios e vamos baixar o
preço do gás e do petróleo com
a competição”, disse Guedes.
Ao participar da 22ª Marcha
a Brasília em Defesa dos Municípios, em Brasília, Guedes disse que o monopólio da Petrobras
no refino do gás torna o preço
do produto mais caro no Brasil.
O ministro afirmou ainda que a
solução para a falta de recursos
vem do petróleo, especificamen-

te da exploração da camada do
pré-sal.
Guedes defendeu junto aos
prefeitos a aprovação da reforma da Previdência, ressaltando
que a reforma vai liberar recursos para os entes municipais.
“Todos já sabemos que a reforma da Previdência é importante
também para municípios e estados”, afirmou.
O ministro disse ainda que o
governo trabalha para unificar
ainda este ano até cinco tributos
e que se a mudança for efetivada
a arrecadação será compartilhada com estados e municípios.
“Vamos baixar, simplificar,
reduzir impostos para o Brasil
crescer. É a reforma tributária.
Primeiro, vamos pegar três, quatro, cinco impostos e fundir em
um só. Vai chamar Imposto Único Federal”, disse Guedes que
não detalhou quais seriam os

impostos unificados.
O ministro também disse
que vai trabalhar para que a maior parte da arrecadação dos recursos arrecadados no país fique
com os municípios. “Hoje, 65%
é da União, 35% de estados e
municípios. No futuro, 70% tem
que ser de estados e municípios. Mas não é daqui a vinte anos,
é pra agora”, disse.
Previdência
Pouco antes da participação
do ministro no evento, a Secretaria Especial de Previdência do
Ministério da Fazenda distribuiu
uma cartilha pedindo o apoio dos
prefeitos à reforma da Previdência. De acordo com a cartilha, a
aprovação da reforma resultará
em melhora geral do ambiente
econômico do país, com geração de empregos e aumento na
arrecadação.

Após a palestra do ministro,
o secretário Especial da Previdência, Rogério Marinho, fez
uma apresentação aos prefeitos
é afirmou que aprovação da reforma é uma pauta que não é apenas do governo, mas de interesse do país.
“Essa é uma oportunidade de
entendermos de que forma a
economia do Brasil vai se comportar nos próximos anos. O
ministro Paulo Guedes precisa
muito do apoio dos prefeitos
aqui presentes. Qualquer medida impactante, seja o novo pacto federativo, reforma tributária ou atração de investidores
internos e externos, passa pelo
alicerce, a espinha dorsal que
é o reequilíbrio das contas públicas, e isso só ocorrerá com
a aprovação do novo regime previdenciário”, disse Marinho.
(Agencia Brasil)

Tragédia em Brumadinho prejudica
indústrias de Minas e Espírito Santo
O rompimento da barragem
de Brumadinho (MG) provocou
queda de 9,7% na indústria do
Espírito Santo e de 4,7% na de
Minas Gerais na passagem de
janeiro para fevereiro. Esses foram os dois estados com maiores recuos na produção industrial
no período, segundo dados divulgados na terça-feira(9), no
Rio de Janeiro, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo Bernardo Almeida,
analista da pesquisa, o resultado
nos dois estados foi pressiona-

do pela redução na produção de
minério de ferro, após o rompimento da barragem do Córrego
do Feijão, em Brumadinho, em
25 de janeiro.
Outros locais com queda na
produção industrial de janeiro
para fevereiro foram Goiás (2,6%), Rio de Janeiro (-2,1%),
Rio Grande do Sul (-1,4%) e
Pará (-0,1%).
Ao mesmo tempo, nove dos
15 locais pesquisados pelo IBGE
tiveram alta na produção: Bahia
(6,5%), Região Nordeste (6,2%),
Pernambuco (5,9%), São Paulo

(2,6%), Mato Grosso (1,7%),
Amazonas (1,5%), Paraná
(1,1%), Ceará (1,1%) e Santa
Catarina (0,5%). Na média nacional, a indústria cresceu 0,7%.
Outras comparações
Na comparação com fevereiro de 2018, a produção industrial avançou em dez dos
15 locais pesquisados, com
destaque para Pará (12,7%) e
Paraná (10,8%). Mato Grosso
e Região Nordeste mantiveramse estáveis.
No acumulado do ano, hou-

ve perdas em sete dos quinze
locais pesquisados, com destaque para o Espírito Santo (6,2%). Dois locais mantiveramse estáveis (São Paulo e Minas
Gerais) e seis tiveram alta. O
maior avanço ocorreu no Paraná (10,3%).
Já no acumulado de 12 meses, oito dos 15 locais tiveram
alta. A maior delas foi registrada no Pará (9,1%). São Paulo
mantém-se estável. Seis locais
apresentaram queda. Goiás acumula a maior perda: -4%. (Agencia Banheira)

Comércio mantém volume de
vendas de janeiro para fevereiro
O volume de vendas do comércio varejista manteve-se
estável de janeiro para fevereiro deste ano, depois de
crescer 0,4% de dezembro do
ano passado para janeiro. o
dado é da Pesquisa Mensal de
Comércio (PMC), divulgada
na terça-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
As vendas caíram 0,6% na
média móvel trimestral. Nos
outros tipos de comparação,
no entanto, o volume apresentou crescimento: 3,9% na com-

paração com fevereiro do ano
passado, 2,8% no acumulado
do ano e 2,3% no acumulado
de 12 meses.
Na passagem de janeiro
para fevereiro, metade dos setores teve alta e a outra metade, queda. Os segmentos com
crescimento foram tecidos,
vestuário e calçados (4,4%),
outros artigos de uso pessoal e
doméstico (1%), livros, jornais,
revistas e papelaria (0,2%) e
artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (0,1%).

As quedas vieram de hipermercados, supermercados,
produtos alimentícios, bebidas
e fumo (-0,7%), combustíveis
e lubrificantes (-0,9%), móveis e eletrodomésticos (0,3%) e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-3%).
No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades
de veículos e de material de
construção, o volume de vendas
recuou 0,8% ante janeiro. Os
veículos e motos, partes e peças tiveram queda de 0,9%, en-

quanto o material de construção caiu 0,3%.
A receita nominal do varejo cresceu 0,3% na comparação com janeiro, 7,5% na comparação com fevereiro do ano
passado, 6% no acumulado do
ano e 5,4% no acumulado de 12
meses.
A receita nominal do varejo
ampliado caiu 0,5% na comparação com janeiro, mas cresceu
10,4% na comparação com fevereiro de 2018, 8% no acumulado do ano e 7,3% no acumulado de 12 meses.(Agencia Brasil)

Ernesto Araújo exonera
embaixador do comando da Apex
O embaixador Mario Vilalva foi exonerado na terça-feira (9) do cargo de presidente
da da Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex). Em
nota, o Ministério das Relações Exteriores confirmou a
saída do diplomata. Segundo a
pasta, está em c urso um processo de modernização do órgão.

“Como parte do processo
de dinamização e modernização do sistema de promoção
comercial brasileiro, o ministro das Relações Exteriores,
embaixador Ernesto Araújo,
anuncia a exoneração do Embaixador Mário Vilalva da presidência da Apex.”
Nos últimos meses, houve
conflitos entre o embaixador e

alguns dos assessores da direção
da Apex. Trocas de acusações
vieram à tona.
Perfil
Diplomata de carreira, Vilalva serviu em vários postos no
exterior e ocupou várias posições no Brasil. No exterior, serviu nas Embaixadas do Brasil em
Washington (EUA), Roma (Itá-

lia), Santiago (Chile), Lisboa
(Portugal) e Berlim (Alemanha),
entre outros.
Vilalva se especializou na
chamada diplomacia econômica. Ele foi nomeado em 9 janeiro quando foi definido pelo
chanceler como um diplomata
com “ampla experiência em
promoção de exportações”.
(Agencia Brasil)

Netanyahu e Gantz
comemoraram vitória nas
eleições de Israel
Mais de 6 milhões de eleitores foram às urnas na terça-feira (9) em Israel para escolher o novo Parlamento, o Knesset, formado por 120 cadeiras. O atual primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que tenta o quinto mandato, e o principal concorrente dele, o general Benny Gantz, ex-chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas, anunciaram vitória nas redes sociais.
Netanyahu e Gantz informaram, nas contas pessoais no Twitter, que venceram as eleições. Não há, por enquanto, resultados
oficiais. A expectativa é que os resultados sejam anunciados nesta
quarta-feira (10).
“O bloco de direita liderado pelo Likud obteve uma vitória
clara. Agradeço aos cidadãos de Israel por sua confiança. Eu vou
começar a formar um governo de direita com nossos parceiros
naturais hoje à noite”, disse o atual primeiro-ministro.
O general também agradeceu os votos obtidos. “Nós
vencemos. O povo de Israel falou. Graças a milhares de ativistas
e mais de um milhão de eleitores. Nestas eleições há um claro
vencedor e um claro perdedor.”
A partir das eleições para o Parlamento será escolhido o futuro primeiro-ministro. No total 13 candidatos buscaram apoio
para ocupar o cargo. Pesquisas de intenção de voto, segundo a
imprensa israelense, mostram que Netanyahu e Gantz estão muito próximos.
Os temas centrais ds eleições giraram em torno do projeto
de lei que fixa regras sobre o serviço nacional para a população
ultraortodoxa e as questões relativas à Faixa de Gaza.
O Knesset tem 120 assentos, dominado pelo Likud, partido de
Netanyhu, e seus aliados. Desde que Israel foi fundada em 1948,
nenhum partido formou uma maioria absoluta. (Agencia Brasil)

Tribunal suspende política
de Trump sobre asilo
Um tribunal dos Estados Unidos (EUA) suspendeu a política
do governo americano de enviar ao México pessoas em busca de
asilo, enquanto aguardam pela decisão de seus casos.
Na segunda-feira (8), o tribunal distrital federal de San Francisco concedeu uma liminar, afirmando que a política carece de
embasamento legal.
Segundo o juiz, a política de imigração vai contra compromissos legais de não enviar refugiados de volta a países em que a
segurança e a liberdade deles não sejam asseguradas.
A medida deve passar a vigorar na sexta-feira (12).
Desde janeiro, o governo tem um programa que proíbe a presença em território americano de pessoas em busca de asilo,
enviando-as ao México enquanto aguardam a análise do caso.
O programa visa a diminuir o crescente número de imigrantes de nações centro-americanas que chegam à fronteira dos Estados Unidos com o México. Muitos deles entram no país ilegalmente, pedem asilo e, posteriormente, desaparecem antes de
suas audiências.
Grupos de cidadãos processaram o governo americano, afirmando que a política expõe os migrantes ao perigo. Pediram ainda que ela seja revogada. (Agencia Brasil)

Indicadores do mercado de
trabalho da FGV apresentam
piora em março
Os dois indicadores da Fundação Getulio Vargas (FGV) que
buscam analisar o mercado de
trabalho apresentaram piora na
passagem de fevereiro para março. O Indicador Antecedente de
Emprego (Iaemp) da FGV recuou 5,8 pontos, para 93,5 pontos em uma escala de zero a 200
pontos, o menor patamar desde
outubro de 2018.
O Iaemp busca antecipar tendências do mercado de trabalho
é calculado com base em entrevistas com empresários da indústria e dos serviços e com
consumidores. Segundo o economista da FGV Rodolpho To-

bler, o resultado mostra que os
empresários estão mais cautelosos após um período de aumento do otimismo.
O Indicador Coincidente de
Desemprego (ICD), calculado
com base na opinião dos consumidores sobre o mercado de
trabalho atual, piorou 2 pontos
em março. O indicador subiu
para 94,1 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos em que
quanto maior a pontuação pior é
a avaliação.
Para Tobler, o ICD, em patamar elevado, retrata a situação
difícil do mercado de trabalho.
(Agencia Brasil)

Trabalhadores movem ação de R$ 5 bilhões
contra a Vale em Brumadinho
Entidades representativas de
trabalhadores vítimas do rompimento da barragem da Vale, em
Brumadinho (MG), informaram
ter impetrado uma ação coletiva
contra a mineradora. Segundo o
advogado Maximiliano Garcez, as
associações de classe pedem R$ 5
bilhões como indenização pelos
danos morais coletivos e sociais
provocados pela multinacional.
Em coletiva de imprensa realizada na manhã de terça-feira (9),
Garcez explicou que a ação complementa o processo movido
pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), acrescentando alguns pleitos.
“Nós também estamos requerendo que a Vale fique responsabilizada até que o último familiar
da vítima faleça, nas próximas
décadas, que se responsabilize
por qualquer necessidade para

mitigar o sofrimento dos familiares, seja com relação à saúde
física, seja com relação à mental. Requeremos que seja contratada uma empresa que monitore
de maneira ativa a saúde física e
mental dos familiares e que essa
empresa tenha condição de determinar que a Vale pague qualquer necessidade a mais que exista no futuro”, explicou.
“Por exemplo, se daqui a 20
anos um familiar das vítimas necessite de um acompanhante, que
essa empresa tenha condição de
determinar que a Vale faça esse
pagamento. Se a pessoa precisar
de uma prótese, de acompanhamento especializado”, explicou
acrescentando que semelhantes
reivindicações foram apresentadas em processos abertos contra
mineradoras da África do Sul.
Diferentemente da ação civil

ajuizada pelo MPT, que tramitará
paralelamente, as entidades reclamam reparação por danos
morais tanto às famílias dos funcionários que morreram durante
a tragédia como aos trabalhadores sobreviventes.
Ao todo, a ação pede que cada
uma das famílias de trabalhadores mortos receba uma indenização de R$ 10 milhões, montante
próximo ao fixado pela mineradora em agosto de 2015, conforme detalhou em documento interno, posteriormente obtido
pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).
A indenização prevista para
cada trabalhador da Vale que estava presente no momento em
que a estrutura cedeu é R$ 1,5
milhão. O valor pleiteado para os
empregados que trabalhavam na
região mas que não se encontra-

vam ali, na hora do rompimento,
é R$ 1 milhão.
Garcez explicou que o valor
da indenização por dano moral
coletivo e social é superior à do
MPT, de R$ 2 bilhões, porque
vieram à tona fatos novos, como
a margem de lucro mais recentemente informada pela Vale. Somente no último trimestre de
2018, ressaltou, a empresa faturou US$ 3,7 bilhões.
Segundo Garcez, a indenização por dano moral devida a cada
trabalhador tem de significar
“uma reparação condizente com
o tamanho da tragédia e a dimensão da irresponsabilidade com
que a Vale atuou”.
“Isso [o valor da ação] equivale 1h20 de lucro da Vale. Então, não consideramos que isso
é um valor exorbitante. É um valor bem razoável, tendo em vista

a tragédia que aconteceu e todas
as medidas que poderiam ter sido
tomadas para que isso não acontecesse, e também com o objetivo de que [a tragédia de] Brumadinho não se repita”.
“A gente considera que não
basta apenas indenização de cunho pecuniário. É necessário que
exista um novo olhar em relação
aos trabalhadores. A ação também
tem esse objetivo. O pleito de
dano moral coletivo, como havia
feito também o MPT, tem essa
mesma lógica, que é [de evitar]
que a Vale nunca mais adote o
mesmo tipo de omissão, de irresponsabilidade da maneira como
ela pratica mineração no Brasil.”
Balanço atualizado na segunda-feira (8) pela Defesa Civil de
Minas Gerais confirma total de
224 mortes. A barragem da Mina
do Córrego do Feijão rompeu-se

em 25 de janeiro deste ano.
A tragédia de Brumadinho
ocasionou, além da morte de funcionários da mineradora e moradores da cidade, a contaminação
do Rio Paraopeba, que passou a
apresentar nível de cobre 600
vezes maior do que o normal,
conforme apurou a Fundação
SOS Mata Atlântica. O rio era
responsável por 43% do abastecimento público da região metropolitana de Belo Horizonte.
Em nota enviada por e-mail,
a Vale informou que não foi notificada sobre a ação. “A empresa esclarece que sempre esteve
aberta ao diálogo com os sindicatos e que já participou de diversas reuniões com seus representantes. A Vale segue prestando assistência aos familiares dos
empregados falecidos ou desaparecidos”. (Agencia Brasil)
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Sobe para 10 o número de
vítimas do temporal no Rio
O presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI)
das enchentes no Rio de Janeiro, vereador Tarcísio Motta
(PSOL), disse na terça-feira
(9) que vai apresentar na próxima sessão da comissão um
pedido de convocação do prefeito Marcelo Crivella. Motta
disse que a convocação será
para uma audiência pública na
Câmara Municipal com famílias afetadas pelos temporais na
cidade.
“Vamos apresentar um requerimento para convocar o
Crivella para estar na Câmara
dos Vereadores e ouvir diretamente os moradores atingidos
e se explicar em uma audiência
pública sobre a calamidade que
a cidade do Rio de Janeiro vive
hoje”, disse ele em vídeo publicado em suas redes sociais.
Tarcísio Motta deve apresentar o requerimento na quinta-feira (11), em uma reunião

da comissão, marcada para as
13h. Além do presidente, integram a CPI o relator, Renato
Cinco (PSOL), e os membros
Marcelo Arar (PTB), Rosa Fernandes (MDB) e Tiãozinho do
Jacaré (PRB).
Em um texto postado em
suas redes sociais, Motta disse que a prefeitura cortou
90% recursos para a prevenção de enchentes e 70% dos
destinados à proteção de encostas. Para o vereador, a enchente dos últimos dias era
uma tragédia anunciada.
“Entre janeiro e abril deste
ano, o município não gastou
um centavo sequer na manutenção da drenagem urbana da
cidade, nem investiu recursos
em obras de contenção de encostas. Vale lembrar que neste
mesmo período o Rio sofreu
com três temporais. Pessoas
morreram”, disse o vereador.
(Agencia Brasil)

Weintraub se
compromete a elevar
os resultados
da educação
O ministro da Educação,
Abraham Weintraub, comprometeu-se na terça-feira (9) a melhorar os resultados educacionais do Brasil com o orçamento
atual. De acordo com ele, não é
“radical” e tem experiência em
gestão, daí a disposição em apresentar resultados, e destacou ser
aberto ao diálogo. Também mencionou conhecer universidades
estrangeiras inclusive na China.
“Com o que a gente gasta em
relação ao PIB [Produto Interno
Bruto], a gente tem que entregar
mais”, afirmou Weintraub durante a cerimônia de posse, no Palácio do Planalto, na presença do
presidente Jair Bolsonaro e do
ministro-chefe da Casa Civil,
Onyx Lorenzoni.
Segundo Weintraub, como
titular pretende “entregar o que
foi prometido no plano de governo. Bem sucintamente, mais
com o mesmo que a gente já gasta”. Ele se disse também aberto
ao diálogo e enfatizou que não
tem filiação partidária.
Mudanças
O ministro também elogiou
o antecessor, Ricardo Vélez
Rodríguez, exonerado na segunda-feira (8). “Velez é muito inteligente, mas dadas as circunstâncias, a gente não está conseguindo entregar [os resultados]
no ritmo esperado”, disse.
Weintraub comparou a equipe do governo a um time de futebol e disse que às vezes trocas
são necessárias. “Dificilmente
vai ver um técnico não fazer uma
ou outra modificação, não porque seja ruim ou seja bom, mas
simplesmente porque naquele
momento ele não está adequado
para aquela função.”
O ministro reiterou que é de
falar pouco, mas que fazia questão de dar tranquilidade neste
momento.
Escolha
O presidente Jair Bolsonaro
discursou na cerimônia de posse do ministro. Segundo ele, a
escolha de Weintraub foi feita
entre mais de dez ”bons currículos” e que viu no indicado a maioria dos pré-requisitos necessários para o cargo. “Ele é aquele que
não tinha deficiência ou era melhor em cada um desses itens [prérequisitos para o cargo], por isso
eu escolhi o nosso Abraham.”
Bolsonaro afirmou que Weintraub terá liberdade para escolher sua equipe na pasta. Nos últimos meses, houve troca em
pelos mais de dez cargos do alto
escalão do ministério e órgãos
vinculados na gestão de Vélez.
“Ele [Weintraub], assim como
os demais ministros que estão
aqui, tem carta branca para escolher todo o seu primeiro escalão”, disse.

O presidente ressaltou que
acredita no “empenho, dedicação
e patriotismo” do novo ministro
e definiu o que espera de resultado na educação até o fim do
seu mandato.
“No final do nosso mandato,
se Deus quiser, em 2022, nós
possamos ter uma garotada que
não esteja ocupando os últimos
lugares do Pisa [Programa Internacional de Avaliação de Alunos],
uma prova internacional que se
faz com a molecada desde a nova
série do ensino fundamental, na
faixa dos 15 anos de idade. Nós
queremos que não mais 70%
dessa garotada não saiba fazer
regra de três simples, não saiba
interpretar texto, não saiba perguntas básicas de ciências”.
Em um ranking de 70 países, o Brasil ocupa a 63ª posição em ciências; a 59ª posição
em leitura e a 65ª posição em
matemática, no Pisa.
Perfil
Weintraub foi integrante da
equipe de transição do governo
do presidente Bolsonaro, e ocupou o cargo de secretário executivo da Casa Civil, sob o comando de Onyx Lorenzoni.
O novo ministro é, professor
da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), mestre em administração na área de finanças
pela Faculdade Getúlio Vargas
(FGV) e graduado em Ciências
Econômicas pela Universidade
de São Paulo (USP - 1994).
Atuou como economistachefe e diretor do Banco Votorantim, e como sócio na Quest
Investimentos.
Dados
Atualmente, o Brasil investe
o equivalente a 5,5% do PIB, que
é a soma dos bens e serviços produzidos no país, de acordo com
dados de 2015 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), os últimos disponíveis.
Considerando apenas os gastos
públicos com educação pública,
esse investimento é equivalente
a 5% do PIB.
O investimento está no mesmo patamar de países com melhores resultados educacionais,
quando se trata da porcentagem.
O Chile, por exemplo, investe o
equivalente a 4,8% do PIB daquele país, o México, 5,3% e os
Estados Unidos, 5,4%.
Em valores, no entanto, o
Brasil está aquém de outros países. O governo do Brasil gasta
cerca de US$ 3,8 mil por estudante dos ensinos fundamental e
médio nas instituições públicas,
o que representa menos que a
metade da média Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
(Agencia Brasil)

Com a morte de um homem,
com idade entre 30 e 35 anos,
no Jardim Maravilha, em Guaratiba, na zona oeste do Rio, sobe
para 10 o número de mortos
em consequência do temporal
que atinge o Rio há mais de 24
horas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo da
vítima foi encontrado perto de
uma ponte na Avenida Barão de
Cocais esquina de São José dos
Campos.
Segundo a corporação, o homem morreu afogado. O bairro
de Guaratiba foi muito atingido
pelo temporal e continua praticamente ilhado. O município permanece em estágio de crise desde às 20h55 de segunda-feira (8).

O Corpo de Bombeiros trabalha com embarcações para retirar as pessoas de dentro das
casas. A corporação reforça que
está mobilizado no atendimento
à população. Os militares estão
empenhados em diversas ocorrências, como quedas de árvores
e salvamentos provocados por
inundações, desabamentos e
deslizamentos. O trabalho continuará até o estágio de normalidade. A Secretaria de Defesa
Civil está em alerta e segue monitoramento as condições meteorológicas e apoiando as ações
municipais.
Os bombeiros registraram
mais de 2 mil ocorrências nas
últimas 24 horas em todo o Es-

tado, quando a média diária é
de 1,2 mil chamados.
A concessionária de energia Light informou que cerca
de 15 mil clientes estão sem
energia devido à tempestade
ocorrida na segunda-feira. Às
23hs de segunda-feira (8), a
Light registrava 80 mil clientes interrompidos.
Do total de clientes interrompidos no momento, a Light
informa que cerca de 7 mil clientes estão concentrados na Estrada dos Bandeirantes e na Taquara, em Jacarepaguá, na zona
oeste, devido à queda de árvore
sobre a rede de alta tensão, e na
Estrada do Itanhangá, devido a
um deslizamento de terra.

Os bairros da Barra da Tijuca e Jacarepaguá são os mais
impactados no momento e, por
conta de queda de galhos e árvores sobre a rede, há problemas
de acesso das equipes e maior
tempo para restabelecimento da
energia.
O Sistema Alerta Rio informa que na noite de terça-feira, a
chuva começou a perder intensidade gradualmente passando de
moderada a fraca. Já nesta quarta-feira (10), a previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer
momento do dia, devido à entrada de umidade do oceano.
A tendência é que na quintafeira (11) não haja ocorrência de
chuva no Rio. (Agencia Brasil)

PR e Solidariedade defendem reforma
da Previdência, mas pedem mudanças
O PR e o Solidariedade anunciaram na terça-feira (9) ao presidente Jair Bolsonaro que apoiam a reforma da Previdência, mas
querem mudanças na proposta
enviada pelo governo ao Congresso Nacional. Representantes
dos dois partidos estiveram com
o presidente, que retomou o diálogo com dirigentes de partidos
políticos em busca de apoio para
a aprovação de medidas do governo, especialmente a reforma da
Previdência.
De acordo com o presidente
do Solidariedade, deputado Paulinho da Força (SP), mudanças na
aposentadoria rural e no Benefício de Prestação Continuada
(BPC) pago a idosos de baixa renda devem ser retiradas do texto.
O partido também defende uma
Previdência melhor para os professores e é contra a retirada do
FGTS dos aposentados que continuam trabalhando e a redução do
abono salarial (Programa de Integração Social) para aos trabalhadores que ganham menos.
“FGTS e PIS não têm nada a
ver com a reforma da Previdência. Têm 22 milhões de brasileiros que recebem PIS, não pode
acabar com o PIS”, defendeu o
dirigente partidário.
Paulinho da Força disse que o
Solidariedade continua independente, e que não vai fechar questão
sobre a reforma da Previdência.
“Queremos discutir as ideias, a reforma da Previdência está ruim e
precisa ser melhorada”, disse.
Servidores estaduais
Para o Solidariedade, a reforma das aposentadorias de servidores estaduais e municipais também não deve estar atrelada à reforma da Previdência do gover-
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Presidente de CPI das
enchentes quer convocar
Crivella para audiência

Presidente Jair Bolsonaro
no federal. “Nós achamos que a
Previdência dos estados tem que
ser tratada em cada estado. Não
dá para o governador ficar lá [no
estado] falando mal da reforma e
os deputados aqui em Brasília
assumindo o ônus”, ressaltou,
acrescentando que o presidente
Bolsonaro não se manifestou
contra as propostas do partido,
mas disse que as alterações devem ser debatidas no Congresso.
O Solidariedade propôs ainda a Bolsonaro regras alternativas para a Previdência, como idade
mínima de 62 anos para homens
e 59 para mulheres, e uma transição com pedágio de 30% de
tempo de serviço para todos.
“Uma transição igual para todo
mundo de 30%, não essa confusão que o [ministro da Economia]
Paulo Guedes inventou, de 10
formas de transição. A gente faria 30% a mais do tempo que falta para se aposentar para todos”,
explicou Paulinho da Força.
Sobre o modelo de capitalização da Previdência, o presidente do Solidariedade disse que é

possível, desde que inclua a contribuição patronal e abra espaço
para as entidades sindicais. “No
mundo todos os sindicatos têm
os principais fundos de pensão.
Ainda precisamos construir propostas alternativas que pudessem
incluir as instituições financeiras
junto com as entidades sindicais
para criar grandes fundos de pensão”, defendeu.
PR
O presidente do PR, Alfredo
Nascimento, disse que o partido
também é favorável à reforma
“com alguns ajustes”, como na
aposentadoria dos professores e
trabalhadores rurais e no BPC.
“Vamos discutir essas mudanças
na proposta dentro do partido,
vamos alterar algumas coisas,
mas vamos votar com o governo,
porque isso [a reforma] é bom
para o país, nossa economia precisa disso”, ressaltou.
Alfredo Nascimento, disse
que, assim como o Solidariedade, o PR é um partido independente e não vai fechar questão em

torno da reforma apresentada
pelo governo. “Não queremos
participar do governo, mas vamos
tirar do partido a votação da maioria para ajudar o país”, disse.
Comunicação
O deputado Augusto Coutinho
(PE), líder do Solidariedade na
Câmara, disse que chamou a atenção do presidente sobre a necessidade de melhorar a comunicação com a sociedade da importância da reforma da Previdência
para o país. “O governo está perdendo a batalha da comunicação
na questão da Previdência. O que
a gente sente é que hoje já se
mudou o clima da opinião pública da importância da reforma,
hoje já amenizou bastante. Hoje,
a matéria não passa no Congresso, é preciso ouvir todas as bases
partidárias para que haja consenso. Nosso sentimento é que o
Brasil precisa da reforma mas é
preciso que o governo ajude muito”, disse.
Conselho político
Assim como Paulinho da Força, o presidente do PR apoia a intenção do ministro da Casa Civil,
Onyx Lorenzoni, de criar um conselho político com a participação de
presidentes e líderes de partidos. Na
semana passada, após se reunir com
seis partidos (PRB, PSD, PSDB,
DEM, PP e MDB), Onyx propôs a
criação do conselho de governo para
viabilizar a interlocução entre o governo, os partidos e o Parlamento.
Reuniões
O presidente Jair Bolsonaro ainda se reúne esta semana
com representantes do PSL,
Novo, Avante e Podemos.
(Agencia Brasil)

Segunda Turma do STF mantém
condenação de Cunha na Lava Jato
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na terça-feira (9) manter a
condenação do ex-presidente da
Câmara dos Deputados Eduardo
Cunha, que está preso desde outubro de 2016, no Complexo
Médico-Penal em Pinhais, região metropolitana de Curitiba,
em função das investigações da
Operação Lava Jato.
O colegiado julgou um pedido de habeas corpus protocola-

do pela defesa de Cunha para que
a condenação do ex-deputado
na Lava Jato deveria ser
revista. No entendimento dos
advogados, os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro
devem ser avaliados como única prática criminosa, fato que
poderia baixar a pena e reduzir
o tempo de condenação.
No julgamento, por unanimidade, os ministros Edson Fachin,
Cármen Lúcia, Gilmar Mendes,

Celso de Mello e Ricardo
Lewandowski votaram a favor de
que as duas condutas sejam avaliadas separadamente, fato levou
ao aumento da pena.
Em março de 2017, Cunha
foi condenado a 15 anos e quatro meses de prisão pelo então
juiz Sergio Moro, em regime
fechado, pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e
evasão de divisas.
Conforme a sentença, o ex-

deputado solicitou pagamento de
1,3 milhão de francos suíços em
propina para exploração da Petrobras em um campo de petróleo no Benin, na África, e recebeu o valor em uma conta na Suíça, configurando o crime de lavagem de dinheiro.
Em seguida, a defesa de Cunha recorreu à segunda instância
da Justiça Federal, que reduziu a
pena para 14 anos e seis meses
de prisão. (Agencia Brasil)

Vacinação contra a gripe
começa hoje em todo o país
Começa nesta quarta-feira
(10), em todo o país, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Nesta primeira fase,
serão priorizadas crianças com
idade entre 1 e 6 anos, grávidas
em qualquer período gestacional
e puérperas (mulheres até 45
dias após o parto). A escolha, de
acordo com o Ministério da Saúde, foi feita por causa da maior
vulnerabilidade do grupo.
A partir de 22 de abril, todo
o público-alvo da campanha poderá receber a dose, incluindo
trabalhadores da saúde, povos
indígenas, idosos, professores
de escolas públicas e privadas,
pessoas com comorbidades e
outras condições clínicas especiais, jovens de 12 a 21 anos sob
medidas socioeducativas, funci-

onários do sistema prisional e
pessoas privadas de liberdade.
A escolha dos grupos segue
recomendação da Organização
Mundial da Saúde (OMS). A definição, segundo a pasta, também
é respaldada por estudos epidemiológicos e pela observação
do comportamento das infecções respiratórias, que têm
como principal agente os vírus
da gripe. A meta é vacinar pelo
menos 90% dos grupos elegíveis
para vacinação.
Em nota, o Ministério da
Saúde destacou que, em relação
ao ano passado, houve alteração
de duas cepas na vacina. Em função da mudança na composição,
a pasta considera “imprescindível” que os grupos selecionados,
ainda que já tenham sido imuni-

zados anteriormente, recebam a
nova dose este ano.
“O Ministério da Saúde não
indica a utilização da vacina contra influenza com cepas 2018,
pois não tem a mesma composição da vacina de 2019, o que
faz com que não seja eficaz para
proteção.”
Sintomas e prevenção
A orientação da pasta é que
indivíduos que apresentem sintomas de gripe evitem sair de
casa durante o período de transmissão da doença (até sete dias
após o início dos sintomas), restrinjam o ambiente de trabalho para
evitar disseminação, evitem aglomerações e ambientes fechados,
procurando manter os ambientes
ventilados, e adotem hábitos sau-

dáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.
Para prevenir a doença, o
ministério recomenda medidas
gerais de proteção, como a
constante lavagem das mãos,
principalmente antes de consumir algum alimento, e a adoção
da etiqueta respiratória, que consiste em espirrar na parte de dentro dos cotovelos e cobrir a boca
ao tossir, visando à redução do
risco de infecção pelo vírus.
Outra dica importante é não
compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. É importante
ficar alerta a sinais e sintomas
de gravidade para, nesses casos,
buscar imediatamente avaliação
em uma unidade de saúde.
(Agencia Brasil)

