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Avaliação da alfabetização será
feita por amostragem, diz ministro
Sábado tem Dia D de vacinação
contra a gripe Influenza
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Previdência: técnicos do governo
vão tirar dúvidas de parlamentares
Página 4

República
Democrática
do Congo já
registra quase
mil mortes
por ebola
O surto de ebola em duas
províncias no Nordeste da
República Democrática do
Congo (RDC) já causou 970
mortes em aproximadamente 1.500 infecções registradas, segundo dados divulgados na quarta-feira (1º) pelo
Ministério da Saúde do país
africano.
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Previsão do Tempo
Sexta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,95
Venda:
3,95
Turismo
Compra: 3,80
Venda:
4,12

EURO
Compra: 4,42
Venda:
4,42

OURO
Compra: 148,67
Venda: 179,76

29º C
19º C

Noite

Foto/Divulgação/ Portal Governo Brasil

O presidente da Venezuela,
Nicolás Maduro, voltou a ameaçar com a prisão os líderes da
oposição que insuflarem protestos contra seu governo.
“Está dada a ordem. Aos traidores, deter. Aos golpistas, rechaçar e prender também. E às
Forças Armadas, união. Coesão sob o mando supremo das
leis e da Constituição”, declarou Maduro durante uma cerimônia na Academia Militar
Bolivariana.
Segundo o governo, cerca
de 4,5 mil oficiais e soldados
participaram do ato Marcha
pela Lealdade Militar à Pátria
de Bolívar. No palanque, ao
lado de Maduro, estavam o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, os comandantes das Forças Armadas e alguns chefes de
unidades militares. Página 3

Balança comercial
tem superávit de
R$ 6,061 bilhões em abril

Exportações e importações
A queda das importações fez
a balança comercial registrar o
segundo melhor resultado da história para meses de abril. No mês

passado, o país exportou US$
6,061 bilhões a mais do que importou em março, alta de 2,3%
em relação ao resultado positi-

vo de US$ 5,922 bilhões de abril
de 2018.
Esse foi o segundo melhor
resultado da série histórica para
o mês, só perdendo para abril de
2017 (US$ 6,963 bilhões). Com
o resultado de abril, a balança
comercial – diferença entre exportações e importações – acumula superávit de US$ 16,576
bilhões nos quatro primeiros
meses de 2019, valor 8,7% inferior ao do mesmo período do
ano passado.
No mês passado, as exportações somaram US$ 19,689 bilhões, com leve queda de 0,1%
em relação a abril de 2018 pelo
critério da média diária. As vendas de manufaturados cresceram
apenas 0,8% na mesma comparação, com destaque para tubos flexíveis de ferro ou aço. Página 3

do de dois em dois anos, nos
anos pares.
Com a aprovação da Base
Nacional Comum Curricular
(BNCC), em 2017, e a previsão de que os estudantes
devem ser alfabetizados
até o 2° ano, o governo decidiu unificar essa avaliação com as demais, aplicadas nos anos ímpares. Para
tanto, optou por cancelar a
avaliação prevista para
2018, e implementá-la em
2019 para estudantes do 2º
ano.
Página 4

Título de Eleitor tem novo
formato a partir de maio
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Brasil inicia exportação de
carne de frango
in natura para Índia
Página 3

Economia remaneja R$ 3,6 bi
para atender cinco ministérios
Cinco ministérios com demandas urgentes de atendimento
receberão R$ 3,6 bilhões remanejados de outros órgãos. A movimentação saiu em portaria da
Secretaria Especial de Fazenda do
Ministério da Economia publicada na quinta-feira (2) em edição
extra do Diário Oficial da União.
As pastas beneficiadas são os
ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações;
da Infraestrutura; do Desenvolvimento Regional; da Cidadania; e

da Mulher, Família e Direitos
humanos.
Em nota, o Ministério da
Economia esclarece que o remanejamento não mudou o quadro
fiscal. No fim de março, a Secretaria Especial de Fazenda tinha
contingenciado (bloqueado) R$
30 bilhões do Orçamento deste
ano. O valor retido só será reavaliado no fim de maio, com a
divulgação do Relatório Bimestral de Receitas e Despesas.
(Agencia Brasil)

Esporte

Rubens Barrichello chega
confiante para correr “em casa”
Será apenas a terceira vez
que a Stock Car irá realizar
uma etapa no autódromo Velo
Città, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Mas para
Rubens Barrichello é como
correr em casa. Isso porque é
nesta pista que o piloto da
equipe Mobil Full Time
Sports faz as gravações para o
seu programa “Acelerados”.
“O Velo Città é uma segunda casa. É onde eu gravo o Acelerados. Tudo bem que só as
curvas 1 e 2 que utilizamos na
Stock Car têm a ver com o traçado que eu gravo, mas de
qualquer forma, me sinto mui-

to em casa. Gosto muito do local”, destacou o campeão de
2014.
Após uma boa estreia no Velopark (RS), palco da 1ª etapa da
temporada no início de abril,
quando largou em terceiro lugar
e foi ao pódio em segundo, Barrichello está bastante confiante
na performance do Stock #111 na
pista paulista, onde ele guarda
também a boa recordação do terceiro lugar na segunda prova da
etapa de 2018.
“O pódio do ano passado no
Velo Città foi sensacional, com
aquele corredor, as pessoas gritando”, lembrou Barrichello.

Foto/Divulgação

Maduro volta
a ameaçar
prender
líderes da
oposição

O Sistema de Avaliação da
Educação Básica (Saeb) deste
ano terá novidades. Os testes
de ciências da natureza e ciências humanas para estudantes
do 9º ano e a avaliação da alfabetização do 2º ano do ensino fundamental serão feitos por
amostragem.
É a primeira vez que os testes de ciências são aplicados
para estudantes do 9° ano. Já
a avaliação da alfabetização era
aplicada de forma censitária até
2016, ou seja, para todos estudantes do 3° ano, no perío-

Segunda etapa será a primeira em rodada dupla

“Nosso carro estava muito
competitivo na primeira prova
no mês passado e vamos ver
como o conjunto eu e o carro
aparecemos neste fim de semana. Mas estou muito confiante”, completou.
A etapa deste domingo (dia
7) será a segunda do ano, mas a
primeira em rodada dupla. Os
treinos só terão início no sábado (6) com duas sessões livres
e o classificatório, a partir das
13h30 (ao vivo pelo site
Globoesporte.com). No domingo, as provas serão exibidas ao
vivo no SporTV, com suas largadas às 13 horas e 14h10.

Senna Day Festival recebe 15 mil pessoas em
Interlagos em homenagem histórica a Ayrton Senna
O Senna Day Festival,
maior homenagem aos 25
anos do legado de Ayrton
Senna, aconteceu nesta quarta-feira, 1º de maio, no Autódromo de Interlagos. Com
a presença de 15 mil pessoas, diversos pilotos, autoridades, artistas e convidados,
houve várias atrações para o
público em todos os setores
do complexo do autódromo.
No palco principal, Viviane Senna, irmã do piloto, e
Bianca Senna, sobrinha de
Ayrton, agradeceram a presença do público e saudaram
os presentes. Um dos momentos mais emocionantes

também foi quando foi apresentado o vídeo #MeuAyrton,
em que Dona Neyde, mãe de
Ayrton Senna, falou sobre as
lembranças do filho. A campanha institucional #MeuEducadorMeuIdolo também foi lançada no Senna Day Festival.
No evento aconteceram baterias de kart, atividades infantis e exposições de itens históricos do piloto. Na parte de
corridas a pé e caminhada, quase 7 mil pessoas participaram
das atividades. A largada aconteceu na curva do laranjinha e
teve cantos em tributo a Senna
antes do início.
Os fãs de velocidade ainda

puderam curtir o McLaren Senna, o primeiro carro superesportivo da marca Senna. A máquina esteve exposta nas cores
icônicas do carro com que Ayrton conquistou o tricampeonato mundial de F1 (1988, 1990
e 1991).
O McLaren Senna foi pilotado por Sérgio Sette Câmara,
Cacá Bueno e Rubens Barrichello em uma sequência de voltas
rápidas. Na área VIP, os convidados ainda puderem entrar em
um simulador especial para
acompanharem uma volta narrada por Ayrton Senna. A ação
foi realizada pela Motion Sphere e foi um oferecimento da

Heineken®.
No kartódromo, um corrida
de endurance de aproximadamente duas horas foi disputada
com a presença de 30 pilotos,
além de convidados e jornalistas no revezamento dos karts.
Nas atrações musicais, o
evento contou com a presença
de diversos músicos: Daniel,
Léo Chaves, Daniela Mercury,
Saulo, Wilson Sideral, Tiquequê
e Robson Miguel, além do grupo O Baile do Bem, conhecido
por prestar uma homenagem a
Jorge Bem Jor e Tim Maia e unir
Samba Rock com a Soul Music.
Outros nomes que estiveram no palco neste 1º de maio

foram: Sandra de Sá, Negra
Li, Saulo, Di Ferrero, Milton
Guedes, Wilson Sideral, Pe
Lu, Brian Cohen, Xuxa e a
cantora lírica Carmen Monarca. Representante brasileira em turnês internacionais
ao lado de André Rieu e Orquestra, a Carmen subiu ao
palco ao lado da dupla Claus
e Vanessa, dupla revelação
brasileira e premiada como
melhor banda de Orlando, na
Flórida, pelo Focus Brasil
Awards, em 2018.
Para o público infantil o
festival contou com a Senninha Racing Day. O judoca Tiago Camilo part
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Sábado tem Dia D de vacinação
contra a gripe Influenza
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”
[hoje o 3º diário mais antigo em São Paulo - SP]. Na Internet
desde 1996, o site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros
no Brasil. No Twitter @CesarNetoReal
.
C Â M ARA ( S P)
Levar de volta pra Secretaria [Habitação] o ex-adjunto da pasta e ex-Secretário [Esportes] João Farias não deixa de ser questão de justiça, uma vez que o mesmo tinha sido afastado por querer fazer as coisas certas. Este é o renovado PRB [será Republicanos], do vereador-líder André Santos
.
P R E F E IT U RA ( S P)
Qual é o problema do prefeito Bruno Covas (PSDB) sancionar a isenção do IPTU pras organizações religiosas [nas áreas das
igrejas - incluindo católicas, espíritas, indianas, muçulmanas,
budistas etc.] ? Ou são menos importantes e educadoras espirituais que muitas ONGs e OSCIPs mundanas ?
.
A S S E M B LE IA ( S P)
O lado artístico do 1º de maio [dia internacional do Trabalho]
em São Paulo teve como destaque a deputada Leci Brandão (PC
do B), tão consagrada entre os bambas do samba de raiz como a
recém falecida Beth Carvalho. Aos 74 de idade, Leci é uma das
grandes cantoras-intérpretes brasileiras
.
GOVERNO (SP)
Já são contra a adoção de novo nome pro PSDB de João Doria o prefeito paulistano Bruno [neto do fundador Mario Covas] e
o 1º presidente paulistano via militância, Fernandão Alfredo. A
favor o virtual eleito presidente do diretório paulista, Marquinho
Vinholi. Será o fim da Social Democracia ?
.
CONGRESSO
Conforme antecipado via coluna, era uma questão de tempo
pra que o deputado federal Eduardo Bolsonaro acabar assumindo
a presidência PSL [partido pelo qual o pai foi eleito Presidente]
no Estado de São Paulo. O senador Olímpio, 1º líder da bancada
no Senado, cumpriu sua “missão à Garcia”
.
PRESIDÊNCIA
Uma das leituras do pronunciamento [rede nacional de rádios
e tvs] de Bolsonaro (PSL): ao não se dirigir somente a trabalhadores, no dia internacional do Trabalho, a mensagem foi de que
num mundo sem empresários [incluindo micros] não haverá empregos [nem aposentadoria como é hoje]
.
P AR T I D O S
Dono do Solidariedade e da Força Sindical, o deputado federal (SP) Paulinho segue dando uma de advogado do governo Bolsonaro, acusando partidos do centrão de boicotarem aprovação
de um novo modelo de Previdência pra inviabilizar a recandidatura em 2022. Nada como um perda financeira ...
.
POLÍTICOS
... pra que parlamentares defendam quem possa lhes devolver
um pedaço do antigo poder. No DEM, dos Rodrigos [RJ Maia presidente da Câmara Federal e Garcia vice-governador SP], projetam se tornar o maior partido [governista via centrão] a dominar Ministérios, governos, Secretarias e Parlamentos.
.
H I S TÓ R I AS
Ao mudar conceitos de patrocínios, alegando resgatar as naturalidades perdidas pelos usuários; o Instagram vai acabar com
as contagens [visualização dos likes], provocando novos conceitos de estéticas e métricas. Face e Twitter também podem mudar
os modelos de negócios, incluindo mortais entre deuses.
.
P O LÍ T I CA S
Entre dar espaço [coluna privilegiada de opinião] pra novas
lideranças [ficou claro no 1º de maio - dia do Trabalho - em São
Paulo que não existem], a “Folha” preferiu dar pro agora representante maior do Lulismo no PT: o ex-prefeito paulistano Haddad, candidato dele e derrotado à Presidência 2018 ...
.
EDITOR
A coluna “Cesar Neto” foi se tornando uma das referências
[desde o final do Século 20] das liberdades possíveis. Por isso,
ela recebeu a Medalha Anchieta da Câmara Municipal da cidade de São Paulo e o Colar de Honra ao Mérito da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo [Brasil]

cesar@cesarneto.com
Jornal
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A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo
(SMS), alerta para o Dia D de
mobilização da 21ª Campanha
Nacional de Vacinação contra a
Influenza que acontecerá no próximo sábado, 4 de maio.
Nesta data, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão abertas, das 8h às 17h, exclusivamente para vacinação dos
grupos habilitados. O objetivo é
aumentar a cobertura vacinal desses grupos definidos pelo Minis-

tério da Saúde, compostos por
pessoas mais propensas a desenvolver complicações causadas pelo vírus influenza.
Quem poderá receber a
vacina neste dia são crianças de
seis meses a menores de 6 anos
(5 anos, 11 meses e 29 dias),
gestantes e puérperas, trabalhadores da área de saúde, povos
indígenas, pessoas com 60 anos
ou mais de idade, pessoas com
doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, professores (escolas públicas e pri-

vadas), adolescentes e jovens de
12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população
privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, o efetivo de policiais civis, militares,
bombeiros e membros ativos das
Forças Armadas.
Durante todo o período da
campanha, ocorrerá a atualização
da caderneta de vacinação de crianças, gestantes e puérperas.
Para receber a vacina é necessário que o munícipe tenha
em mãos um documento de

identificação e, se possível, a
carteira de vacinação e cartão
SUS. Os profissionais de saúde, da educação, do efetivo de
policiais civis, militares, bombeiros e dos membros ativos
das Forças Armadas precisam
apresentar holerite ou crachá
de identificação.
Portadores de doenças crônicas e outras comorbidades
devem levar a receita da medicação que faz uso com data dos
últimos seis meses ou prescrição médica.

Confira cinco dicas para não ter
surpresa nas compras pela internet
Quem gosta da praticidade de
entrar no site desejado e fazer
uma compra deve tomar cuidado e estar atento para não cair
em armadilhas. Com a facilidade, muitas lojas se aproveitam.
Confira as dicas do Procon-SP
para se precaver.

seja Pessoa Jurídica (CNPJ, endereço, telefone) ou Pessoa Física (CPF, endereço, telefone do
responsável). Na dúvida, acesse
também o Cadastro de Reclamações Fundamentadas e a lista de
sites não recomendados pelo
Procon-SP.

Verificar se o site é confiável
Procure referências com
amigos ou familiares, verifique
a reputação da empresa em ferramentas de busca na internet e
dê preferência aos que informem seu endereço físico e outras maneiras para que o consumidor consiga localizar o local:
a razão social, CNPJ, e-mail e
telefone. Cuidado com os sites
que fornecem número apenas de
celular e que oferecem preços
baixos demais.
No site www.registro.br, é
possível acessar dados dos responsáveis pelo endereço do site,

Compra segura
Utilize aparelho próprio
como celular, computador e tablet. Além disso, mantenha atualizados os programas de antivírus e firewall de sua máquina.
Cobrança de frete
A empresa pode cobrar frete, desde que informe de maneira clara e precisa antes da conclusão da compra.
Entrega
Segundo a Lei de Entrega (nº
14.951/13), os fornecedores
que atuam no mercado do Esta-

do de São Paulo são obrigados a
dar opção para que o consumidor agende a entrega do produto
sem qualquer valor adicional.
A lei define três turnos – das
7h às 11h, 12h às 18h e 19h às
23h – sendo assegurado ao consumidor o direito de escolher
entre as opções oferecidas pelo
fornecedor.
Ao receber o produto, é recomendável que o consumidor
abra a embalagem antes de assinar o documento da entrega. Se
o produto não for entregue, o
consumidor pode exigir o cumprimento da oferta, um produto
equivalente, ou devolução do
valor pago monetariamente atualizado, além de perdas e danos.
Direito de arrependimento
De acordo com o artigo 49
do Código de Defesa do Consumidor (CDC), você pode desistir da compra em sete dias a con-

tar da finalização da compra ou
do dia em que recebeu o produto ou serviço.
O direito de arrependimento só vale para as compras feitas
fora do estabelecimento comercial, como por telefone, a domicílio ou internet. Se o consumidor se arrepender da compra, a
empresa terá que devolver todos
os valores pagos (incluindo o
frete).
É importante ter em mente
que compras feitas em sites internacionais não estão sujeitas
às regras do CDC, a não ser que
o fornecedor tenha representante no Brasil.
Consumidores residentes no
Estado de São Paulo com dificuldades em concretizar a compra pela internet, ou que não receberam o produto podem encaminhar o problema ao atendimento eletrônico no site do Procon-SP.

Título de Eleitor tem novo
formato a partir de maio
A partir deste mês de maio,
todos os postos Poupatempo no
Estado de São Paulo passam a
entregar o título de eleitor em
novo formato. O documento será
impresso em papel sulfite branco com dados de filiação do eleitor e código de validação (QR
Code) no lugar da assinatura.
Com os dados do documento, o eleitor pode ter acesso à
versão digital do título, após as
informações terem sido processadas pela Justiça Eleitoral. O
aplicativo e-Título para celulares está disponível gratuitamente nas lojas App Store (sistema
IOS) ou Google Play (sistema
Android). Basta preencher os
dados na página inicial.
A mudança na forma de
emissão do Título de Eleitor
atende à resolução Nº 23.562, de
22 de março de 2018 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Nos postos Poupatempo, a
mudança já começou em fase de
testes na unidade Santo Amaro e
a partir de maio passa a valer para
todas as unidades que prestam
serviços eleitorais no Estado. O
modelo do título eleitoral anterior, nas cores verde e branca,

permanece válido, podendo ser
emitido enquanto houver disponibilidade de material nas unidades da Justiça Eleitoral.
Os postos Poupatempo que
prestam serviços eleitorais são
os de Itaquera, Lapa, Santo Amaro e Sé na Capital e também os
de Carapicuíba, Diadema, Franca, Guarulhos, Mauá, Mogi das
Cruzes, Osasco, Santo André,
Sorocaba e São Bernardo do
Campo.
Para ser atendido nas unidades do Poupatempo ou do TRE
é necessário agendar horário. O
eleitor deve levar: documento
oficial de identificação (RG, carteira de trabalho, carteira profissional emitida por órgão criado
por lei federal, certidão de nascimento ou de casamento); comprovante de residência (contas
de água, luz, telefone, celular ou
bancárias, contendo nome e endereço e com data de até três
meses); e título eleitoral, caso
o tenha.
Caso o eleitor deseje, pode
incluir seu nome social no documento, isto é, a designação
pela qual a pessoa que é travesti
ou transexual se identifica e é

socialmente reconhecida. No
Título Eleitoral constará apenas
o nome social; o nome civil permanecerá no cadastro para fins
administrativos.
A íntegra do decreto sobre a
mudança no sistema de emissão
do título eleitoral está no link:
http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2017/
RES235382017.html
Como agendar atendimento
Para marcar dia e horário para
ser atendido no Poupatempo, o
cidadão pode buscar um dos seguintes canais de atendimento:
Portal
na
internet:
www.poupatempo.sp.gov.br;
Poupinha, o assistente virtual do Poupatempo: o Poupinha
está disponível no portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela);
Aplicativo no celular: SP
Serviços;
Totens de autoatendimento:
Permitem realizar e solicitar
serviços sem passar pelo atendimento presencial. Entre as
opções estão a emissão de

Atestado de Antecedentes Criminais, Certidão de CNH, pesquisa de débitos e restrições de
veículos, segundas vias de RG
ou CNH e agendamento de horário, entre outros. Os totens
estão em shoppings, supermercados, estações do Metrô e da
CPTM
(endereços
em
www.poupatempo.sp.gov.br);
Atendimento eletrônico:
Agendamento e informações sobre serviços agendados, 24 horas
por dia, 7 dias por semana.
De telefone fixo: (11) 41359700 – Capital e Grande São Paulo / 0300 847 1998 – demais
municípios do Estado de SP
De celular: (11) 4135-9700
– todos os municípios do Estado de SP
Além do agendamento, os
canais também oferecem informações sobre todos os serviços
oferecidos, prazos de entrega,
valores de taxas, documentos necessários, endereços e horários
de funcionamento dos postos;
Agendamento no Tribunal
Regional Eleitoral (TRE) – O
agendamento para ser atendido
nos cartórios eleitorais pode ser
feito pelo site www.tre-sp.jus.br.

Centro Cultural São Paulo realiza mostra
“Gus Van Sant e o Cinema de Fluxo”
No início dos anos 2000, a
produção cinematográfica
mundial passa a apresentar uma
série de obras que atualiza elementos de uma linguagem menos comercial. A ideia é que
esse conjunto de narrativas
audiovisuais cause certa inquietação no espectador para que
este tenha uma interação muito mais sensorial do que racional com o filme.
Surge assim a Estética de
Fluxo, termo cunhado pelo crítico francês Stéphane Bouquet,
em 2002, na revista Cahiers du
Cinema. Sua principal referência são as obras das décadas de
1950 e 1960 dos cineastas
Michelangelo Antonioni e

John Cassavetes. Com o objetivo de proporcionar um panorama dessa tendência audiovisual, o Centro Cultural São
Paulo realiza a mostra “Gus
Van Sant e o Cinema de Fluxo”,
que exibirá 12 produções até o
dia 7 de maio.
Apontado como um dos
principais nomes dessa estética cinematográfica, o diretor
norte-americano, que dá nome
à mostra, será representado
com dois filmes: “Gerry”
(2002) e “Elefante”, que em
2013 faturou a Palma de Ouro,
em Cannes, e o prêmio de Melhor Direção para Van Sant.
Marcado pelo capricho visual de suas produções, o di-

retor chinês Wong KarWai também aparece com dois
longas: “Amor à Flor da Pele”
(2000), eleito o 2º melhor filme do século XXI pelos críticos da BBC (atrás apenas de
“Cidade dos Sonhos”, de David
Lynch), e “2046 - O Segredo
do Amor” (2004).
Já a cineasta argentina Lucrécia Martel será a representante latina na mostra com o
elogiado “O Pântano” (2001).
Outra atração imperdível, que
promete gerar debate entre o
público, é o instigante “Tio Boonmee, que Pode Recordar
Suas Vidas Passadas”, também
vencedor do prêmio máximo
em Cannes, em 2010. Em

complemento à mostra, será realizada no sábado (04), às 18h,
com entrada gratuita, uma palestra com o pesquisador e crítico
de cinema Luiz Carlos de Oliveira Júnior, autor do livro “A
Mise en Scène no Cinema: do
Clássico ao Cinema de Fluxo”.
Sinopses e outras informações dos filmes exibidos podem ser consultadas aqui na
página oficial do evento.
Serviço:
Centro Cultural São Paulo - Sala Lima Barreto
Rua Vergueiro, 1.000, Zona
Sul.
De 1º a 7/5.
R$2.
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Balança comercial tem superávit
de R$ 6,061 bilhões em abril
A queda das importações fez
a balança comercial registrar o
segundo melhor resultado da
história para meses de abril. No
mês passado, o país exportou
US$ 6,061 bilhões a mais do que
importou em março, alta de 2,3%
em relação ao resultado positivo de US$ 5,922 bilhões de abril
de 2018.
Esse foi o segundo melhor
resultado da série histórica para
o mês, só perdendo para abril de
2017 (US$ 6,963 bilhões). Com
o resultado de abril, a balança
comercial – diferença entre exportações e importações – acumula superávit de US$ 16,576
bilhões nos quatro primeiros
meses de 2019, valor 8,7% inferior ao do mesmo período do
ano passado.
No mês passado, as exporta-

ções somaram US$ 19,689 bilhões, com leve queda de 0,1%
em relação a abril de 2018 pelo
critério da média diária. As vendas de manufaturados cresceram
apenas 0,8% na mesma comparação, com destaque para tubos
flexíveis de ferro ou aço (R$ 0
para R$ 148 milhões), máquinas
e aparelhos agrícolas (208,3%),
partes de motores e turbinas para
aviação (116,9%) e torneiras,
válvulas e partes (99,7%).
As exportações de produtos
básicos subiram 2,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, com destaque para algodão
bruto (145,2%), carne suína
(51,4%) e carne bovina
(48,1%). As vendas de semimanufaturados aumentaram 7,1%,
puxadas pela alta nas exportações de açúcar bruto (25,8%),

celulose (25,2%) e ferro-ligas
(23,7%). Apenas as operações
especiais, como consumo dentro de portos, registraram queda, puxando para baixo o desempenho das exportações.
O principal fator responsável
pela queda do saldo comercial,
no entanto, foram as importações, que somaram US$ 13,628
bilhões, com retração de 1,2%
em relação a abril do ano passado pelo critério da média diária.
As compras de bens de capital
(máquinas e equipamentos usados na produção) caíram 10%.
As importações de bens de
consumo caíram 6,6%. As compras de bens intermediários recuaram 0,2%. Apenas a importação de combustíveis e lubrificantes aumentaram 10,4% na
mesma comparação, decorrente

principalmente da valorização
do petróleo no mercado internacional.
Depois de o saldo da balança comercial ter encerrado
2018 em US$ 58,959 bilhões,
o segundo maior resultado positivo da história, o mercado estima um superávit menor em
2019 motivado principalmente
pela recuperação da economia,
que reativa o consumo e as importações.
Segundo o boletim Focus,
pesquisa semanal com instituições financeiras divulgada pelo
Banco Central, os analistas de
mercado preveem superávit de
US$ 50 bilhões para este ano. O
Ministério da Economia projeta superávit de US$ 50,1 bilhões
para o saldo da balança comercial em 2019. (Agencia Brasil)

Venda de veículos sobe 12% nos
primeiros quatro meses de 2019
A venda de veículos automotores registrou alta de 12,2% nos
primeiros quatro meses do ano
em comparação a igual período do ano anterior. Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), divulgados na quintafeira (2), 1.244.151 unidades foram licenciadas de janeiro a abril de 2019, ante
1.108.897 unidades comercializadas no mesmo perío-

do do ano passado.
As vendas levam em conta
automóveis, comerciais leves,
caminhões, ônibus e motocicletas. No mês de abril foram
emplacados 339.424 veículos, 11,1% acima do volume
registrado no mês de março
de 2019, quando 305.524 unidades foram licenciadas. Na
comparação com abril de
2018, mês que registrou
311.160 unidades emplacadas,
a alta é de 9,08%.

Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, o desempenho positivo em
abril está relacionado a dois dias
úteis a mais, com relação ao mês
de março, mas também a uma
gradual elevação nos índices de
confiança do consumidor. “O
mercado, como um todo, manteve o ritmo de recuperação. A
média diária de vendas cresceu
0,5%”, disse.
Nos segmentos de automóveis e comerciais leves, o resul-

tado do quadrimestre registrou
801.330 unidades emplacadas,
representando crescimento de
8,71% em relação a igual período do ano passado, quando foram licenciadas 737.135 unidades. Em abril, esses dois segmentos somaram 221.321 unidades emplacadas, contra
199.528 em março, registrando
alta de 10,92%. Na comparação
com as 209.940 unidades de
abril de 2018, a evolução foi
5,42%. (Agencia Brasil)

Brasil inicia exportação de carne
de frango in natura para Índia
A autoridade sanitária da Índia aprovou a primeira permissão de importação para carne de
frango in natura brasileira, desde o acordo sanitário firmado
entre os dois países, em 2008.
O anúncio foi feito pela ministra da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), Tereza
Cristina, na segunda-feira (29) e
destacado na quinta-feira (2)
pelo presidente Jair Bolsonaro,
em publicação no Twitter.
De acordo com o Mapa, a
carne de frango é a proteína animal mais consumida na Índia e
estima-se que esse mercado vá
continuar crescendo a uma taxa
de 7% a 8% ao ano. O crescimento se deve aos novos padrões

de consumo moldados por maior urbanização e pelo aumento
da renda da classe média. A expectativa do governo brasileiro
é que as importações indianas
aumentem na medida da expansão do mercado.
Ainda assim, o consumo per
capita de carne de frango na Índia ainda é relativamente baixo,
de apenas 3,5 quilos/ano. No
Brasil, essa quantidade chega a
44,6 kg/ano, enquanto a média
mundial fica em 11,9 kg/ano.
Mercado
De acordo com o presidente
da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco
Turra, as lideranças do setor tra-

balharam muito para alcançar o
mercado indiano e esperam pelo
seu crescimento. “Fizemos várias missões para lá. É uma nação com 1,2 bilhão de bocas e,
praticamente, 400 mil já saíram
do vegetarianismo e estão consumindo proteína animal. Mas
consomem pouco. Há, sem dúvida, chance de crescer e melhorar, é um mercado complicado,
mas é uma boa notícia”, disse.
Em entrevista ao programa
Revista Brasil, da Rádio Nacional de Brasília, Turra explicou
que o Brasil precisa continuar
investindo na sanidade e fiscalização para garantir a qualidade
do produto e fidelizar os mercados internacionais. De acordo

com ele, entretanto, o grande
consumidor da carne de frango
brasileira é o mercado interno.
Das 13 milhões de toneladas de
proteína produzidas ao ano no
país, 9 milhões de toneladas são
consumidos aqui.
A partir da medida anunciada, todas as plantas frigoríficas
registradas no Serviço de Inspeção Federal (SIF) podem exportar carne de frango in natura para
a Índia, desde que observados os
requisitos acordados.
Em 2018, os principais destinos da carne de frango brasileira foram Arábia Saudita (US$
805 milhões), China (US$ 800
milhões) e Japão (US$ 722 milhões). (Agencia Brasil)

CNC prevê aumento de 3,8%
nas vendas para o Dia das Mães
O Dia das Mães, considerado pelo varejo nacional o Natal
do primeiro semestre, deve registrar aumento real, descontada
a inflação, de 3,8% no volume de
vendas, em comparação a 2018,
o que significa movimentação financeira da ordem de R$ 9,7 bilhões. A estimativa foi divulgada
na quinta-feira (2), no Rio de Janeiro, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
O economista-chefe da
CNC, Fabio Bentes, destacou
que esse é o terceiro ano consecutivo de alta do faturamento
do varejo brasileiro no Dia das
Mães. “Desde que a crise [econômica] acabou, em 2016 e início de 2017, as vendas para o
Dia das Mães vêm crescendo. É
uma data importante para o comércio; é o Natal do primeiro
semestre”.
Fabio Bentes disse que,
como se trata de uma data grande, acaba movimentando também um pouco a demanda por
trabalhadores. “Como a expec-

tativa de vendas é de alta, a contratação tende a crescer um pouco mais que no ano passado”.
A CNC espera a contratação
de 22,1 mil trabalhadores temporários no varejo do Brasil
todo. No Dia das Mães de 2018,
foram abertas 21 mil vagas. O
salário médio de admissão deve
ficar em cerca de R$ 1.262, ou
4% acima do valor médio pago
na mesma data comemorativa do
ano passado.
Efetivação
Já a taxa de efetivação, segundo Fabio Bentes, deverá ser
baixa. “Historicamente, o varejo costuma efetivar entre 5% a
6% dos trabalhadores temporários depois do Dia das Mães. Este
ano, esse percentual não deve
chegar a 5%”. O motivo ainda é
o elevado grau de incerteza em
relação ao consumo no restante
do ano, principalmente em razão
do mercado de trabalho, “que é
quem dá o ritmo do consumo, o
ritmo das vendas no varejo”.
Segundo o economista-che-

fe da CNC, o dólar não ajudou
as vendas do comércio para o
Dia das Mães. Comparando com
igual período do ano passado, a
moeda norte-americana ficou
7% mais cara. Em uma situação
de maior sustentabilidade e
crescimento mais forte da economia, o varejo conseguiria passar essa alta do dólar para os preços, disse Bentes. Como a economia ainda está fraca, os comerciantes terão dificuldades de
repassar este ano.
Levantamento efetuado pela
CNC desde 2015, no começo da
crise, até abril de 2019, apurou
que em todos os anos o preço
de uma cesta média de bens e serviços tem crescido menos do que
a inflação medida pelo Índice de
Preços do Consumidor Amplo
(IPCA-15), que é um reflexo dessa fragilidade da recuperação do
consumo. “Não tem espaço para
o varejo repassar a alta aos preços do Dia das Mães”. Enquanto
a inflação acumulada em 12 meses encerrados em abril de 2019
subiu 3,9%, os itens do Dia das

A queda da inflação foi puxada pelos alimentos, que recuaram de 1,1% em março para
0,63% em abril, uma queda de 0,47
ponto percentual. Outra classe de
despesas com recuo na taxa foi a
de transporte, que passou de 1,22%
para 0,99% no período, uma redu-

ção de 0,23 ponto percentual.
Também registrou queda na
inflação o grupo comunicação,
que caiu de 0,19% em março
para 0,07% em abril.
Por outro lado, cinco das
oito classes de despesas tiveram
alta na taxa de inflação de um

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, voltou a ameaçar com a prisão os líderes da oposição que insuflarem protestos contra seu governo. “Está dada a ordem. Aos traidores, deter.
Aos golpistas, rechaçar e prender também. E às Forças Armadas,
união. Coesão sob o mando supremo das leis e da Constituição”,
declarou Maduro durante uma cerimônia na Academia Militar
Bolivariana.
Segundo o governo, cerca de 4,5 mil oficiais e soldados participaram do ato Marcha pela Lealdade Militar à Pátria de Bolívar. No palanque, ao lado de Maduro, estavam o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, os comandantes das Forças Armadas e
alguns chefes de unidades militares.
“Neste momento histórico, a lealdade é um valor coletivo
que se exerce como Nação, como povo e como instituição para
sermos cada vez melhores, mais honestos e eficientes, para elevar as Forças Armadas a um nível cada vez mais alto de profissionalismo, de eficiência militar. Para que, diante de seu poder
dissuasivo, ninguém jamais se atreva a tocar nosso solo sagrado
e trazer até nós a guerra”, disse Maduro durante o discurso transmitido em rede nacional. “Estamos em marcha permanente, a
passo firme”, acrescentou.
Intromissão
Maduro voltou a criticar a intromissão de outros países em
questões políticas internas, acusando-os de fomentar a polarização com o objetivo de iniciar uma guerra civil. “É preciso intervir para debilitar a Nação, destruir nossa Pátria”, declarou Maduro, classificando como “insensatez” o gesto da oposição que, na
terça-feira (30), convocou à população a sair às ruas para pedir a
saída do presidente do poder.
“Quanta destruição física e quantos anos duraria uma guerra
de resistência se chegam a nos invadir porque nunca vamos nos
render? Este não pode ser o futuro da Venezuela. O futuro da
Venezuela tem que ser a paz, a prosperidade, o trabalho. Enfrentar as dificuldades que temos e superá-las uma hoje, outra amanhã, unidos. Sempre unidos”, acrescentou Maduro.
Protestos
Na última terça-feira (30), milhares de venezuelanos contrários e favoráveis a Maduro tomaram as ruas da capital, Caracas, e
de outras cidades venezuelanas. De um lado, eles responderam
às convocações do presidente eleito Nicolás Maduro. De outro,
o chamado do presidente da Assembleia Nacional e autodeclarado presidente interino, Juan Guaidó, que travam, nas redes sociais, uma disputa de narrativas.
Guaidó conclamou a população a sair às ruas para se manifestar contra o governo e livrar o país do que ele classifica como
“a usurpação” do poder pelo grupo do líder chavista. Já Maduro e
seus principais ministros garantem que a maioria dos oficiais
das Forças Armadas continuam fiéis ao governo, “protegendo a
Constituição” do que classificam como uma tentativa de golpe
de Estado.
Indulto
Ainda na terça-feira, Guaidó concedeu concedeu “indulto presidencial” ao líder oposicionista Leopoldo López. Acusado pelas autoridades venezuelanas de “incitamento à desordem pública, associação criminosa, atentados à propriedade e incêndio”
após as manifestações contrárias à política do presidente Nicolás Maduro, em 2014, López foi condenado a 13 anos e nove
meses de prisão domiciliar em setembro de 2015.
Após receber o indulto, López foi ao encontro de Guaidó,
com quem fez uma rápida aparição em público e gravou um vídeo divulgado pelas redes sociais. Mais tarde, López esteve na
Embaixada do Chile em Caracas, de onde seguiu para a Embaixada da Espanha, onde permanece desde então, junto com a esposa
e a filha. (Agencia Brasil)

Mães evoluíram 3,5%.
Moderação
De acordo com a pesquisa do
Instituto Fecomércio de Pesquisa e Análises (IFec/RJ), o empresariado fluminense espera
expansão discreta nas vendas no
próximo Dia das Mães, considerado a segunda data mais importante do comércio. O faturamento das vendas deverá registrar
alta de 1,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Os
pedidos aos fornecedores caíram 6,7% em relação ao Dia das
Mães de 2018.
Realizada entre os dias 22 e
25 de abril, com participação de
305 empresários do varejo do
estado do Rio de Janeiro, a pesquisa constatou que para 70,6%
dos empresários consultados,
não há necessidade de contratar
funcionários para o período,
contra 6,5% que disseram já ter
contratado mão de obra temporária. Outros 22,9% afirmaram
não ter feito ainda nenhuma contratação. (Agencia Brasil)

IPC-S fecha abril com inflação
de 0,63%, diz FGV
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) fechou
abril com uma taxa de inflação de
0,63%. A taxa é inferior ao 0,65%
de março. Segundo a Fundação
Getulio Vargas (FGV), o IPC-S
acumula taxas de 2,21% no ano e
de 5,19% nos últimos 12 meses.

Maduro volta a
ameaçar prender
líderes da oposição

mês para outro: despesas diversas (de -0,04% para 0,61%), educação, leitura e recreação (de
0,02% para 0,5%), saúde e cuidados pessoais (de 0,37% para
0,84%), vestuário (de 0,5% para
0,89%) e habitação (de 0,36%
para -0,37%). (Agencia Brasil)

República Democrática
do Congo já registra
quase mil mortes por ebola
O surto de ebola em duas províncias no Nordeste da República Democrática do Congo (RDC) já causou 970 mortes em aproximadamente 1.500 infecções registradas, segundo dados divulgados na quarta-feira (1º) pelo Ministério da Saúde do país africano.
O número de mortos pelo vírus ebola – que afeta desde
1º de agosto de 2018 as províncias de Kivu do Norte e Ituri
– passou de 630 para 970 pessoas em pouco menos de um
mês: um aumento de mais de 50%.
Os casos de ebola e de mortes em comunidades, ou seja,
que ocorreram fora de um centro de tratamento, dispararam – somente na semana passada foram registrados 126
casos. O ápice foi registrado no domingo, com 27 casos
notificados apenas naquele dia.
O controle desse surto, o maior e mais letal na história
da República Democrática do Congo, tem sido dificultado
pela recusa de algumas comunidades em receber tratamento e devido à insegurança na região atingida, onde operam
numerosos grupos armados.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) e instituições
como Médicos Sem Fronteiras (MSF) foram forçadas a paralisar algumas de suas atividades em áreas como Butembo
– um dos principais pontos ativos do vírus – devido a ataques a seus centros.
No mais grave desses ataques morreu o epidemiologista congolês Richard Mouzoko, que havia sido enviado pela
OMS para Butembo para ajudar a controlar a atual epidemia de ebola.
A República Democrática do Congo foi atingida nove
vezes pelo vírus ebola – a primeira manifestação foi em
1976. (Agencia Brasil)
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Após as tratativas de acordo extrajudicial com a Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN) não evoluírem, o Ministério Público de Minas Gerais
(MPMG) ajuizou uma ação civil pública cobrando a implementação de medidas para proteger moradores do entorno da
barragem Casa de Pedra, mantida pela empresa em Congonhas, cidade histórica mineira
localizada a 80 quilômetros de
Belo Horizonte. A estrutura já
teria mostrado vulnerabilidade,
sobretudo nos anos de 2013,
2014 e 2017.
“Em caso de rompimento da
barragem Casa de Pedra, a onda
de inundação atingiria as primeiras edificações dos bairros
Cristo Rei e Residencial Gualter Monteiro em até 30 segundos, tornando impossível qualquer tipo de atuação da Defesa
Civil ou do Corpo de Bombeiros para o salvamento de vidas”,
afirma o ministério, em nota.
Entre os pedidos, está o pagamento mensal de R$ 3 mil
para famílias que vivem nesses
dois bairros e que desejam se
mudar por medo de um rompimento. Conforme o pleito, os
repasses seriam realizados até
que a empresa providenciasse
uma nova residência ou indenizasse as pessoas.
Os dois bairros mencionados têm aproximadamente 600
residências e 2,5 mil moradores. “As pessoas que residem
próximo à barragem estariam
vivendo sob forte pressão psicológica devido ao risco de
rompimento”, diz a nota do Ministério Público. Segundo o
texto, o alteamento da barragem Casa de Pedra se deu posteriormente à consolidação da
área urbana dos dois bairros.
O MPMG também quer que
a companhia siderúrgica arque
com os custos da criação de
uma equipe independente multidisciplinar para dar suporte
aos moradores afetados pela
barragem. Pede ainda que creches e escolas sejam deslocadas para imóveis alugados em
locais seguros e, posteriormente, transferidas em definitivo para novas sedes a serem
construídas.
Em março, o MPMG já havia anunciado que iria à Justiça
após a CSN não acatar um conjunto de recomendações, entre
elas a transferência da creche
Dom Luciano, que atende 130
crianças e está com as atividades suspensas, e da Escola Municipal Conceição Lima Guimarães, que precisou reduzir o
número de matriculados após
mudar de endereço.
No entanto, a empresa solicitou a retomada das negociações e foram realizadas novas
tratativas. Diante de mais um

insucesso nas negociações, a
ação foi ajuizada na última segunda-feira (29). Procurada
pela Agência Brasil, a CSN não
quis comentar a decisão do
MPMG.
Plano municipal
A preocupação com os impactos de barragens em Congonhas levou a prefeitura a elaborar o Plano Municipal de Segurança de Barragens. Há pouco mais de duas semanas, foi
anunciada a adesão das empresas mineradoras que atuam no
município: CSN, Vale, Gerdau
e Ferrous.
Em Congonhas, existem 23
estruturas de barragens de contenção de rejeito e uma de barragem de contenção de água.
Em 2018, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente exigiu a
apresentação dos planos de ação
emergencial das mineradoras
responsáveis pelas estruturas,
permitindo assim conhecer o
cenário e estabelecer medidas a
serem implementadas.
“A prefeitura havia determinado a essas empresas que
possuem barragens no município que adotassem as medidas
ainda em outubro de 2018, sem
muito sucesso. Mas, diante do
novo cenário de insegurança
causado pelo rompimento da
barragem do Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, em
Brumadinho, todas elas decidiram aderir a este plano, após
três reuniões decisivas, sendo
uma delas realizada na sede do
Ministério Público Estadual,
em Congonhas”, informou o
município.
O Plano Municipal de Segurança de Barragens prevê,
entre outras medidas, um monitoramento das estruturas que
reunirá informações 24 horas
por dia, uma central de comunicação com contato direto
com a população por meio de
mensagens de SMS, a unificação de processos de treinamento e sinalização, a criação de
uma brigada voluntária para atuar em caso de rompimento e a
proibição da construção de barragens ou alteamentos de rejeitos úmidos em áreas urbanas.
O plano também estabelece a criação de um Conselho
de Segurança de Barragens voltado para o controle social e
composto por um grupo técnico e membros da sociedade.
A prefeitura elaborou ainda
um projeto de lei para transformá-lo na Política Municipal de Segurança de Barragens e acredita que, com sua
aprovação na câmara de vereadores, Congonhas se tornará uma referência nacional
pelo modelo inovador de gestão da segurança das barragens.
(Agencia Brasil)

O Sist ema de Avaliação da
Educação Básica (Saeb) deste
ano terá novidades. Os testes
de ciências da natureza e ciências humanas para estudantes do 9º ano e a avaliação da
alfabetização do 2º ano do ensino fundamental serão feitos
por amostragem.
É a primeira vez que os testes de ciências são aplicados
para estudantes do 9° ano. Já
a avaliação da alfabetização
era aplicada de forma censitária até 2016, ou seja, para todos estudantes do 3° ano, no
período de dois em dois anos,
nos anos pares.
Com a aprovação da Base
Nacional Comum Curricular
(BNCC), em 2017, e a previsão
de que os estudantes devem ser
alfabetizados até o 2° ano, o governo decidiu unificar essa avaliação com as demais, aplicadas
nos anos ímpares. Para tanto,
optou por cancelar a avaliação
prevista para 2018, e implementá-la em 2019 para estudantes
do 2º ano.
No entanto, em vez de aplicar para todos estudantes, como
era feito até então, o Ministério da Educação optou por realizar testes por amostragem.
As novidades foram apresentadas na quinta-feira (2)

Ministro da Educação, Abraham Weintraub
pelo ministro da Educação,
Abraham Weintraub, e as diretrizes foram publicadas no Diário Oficial da União.
“O que queremos [por meio
do Saeb] é saber se as crianças
estão aprendendo no ritmo
[adequado]. Por isso faremos
uma avaliação da alfabetização
do 2° ano do ensino fundamental”, disse o ministro, em entrevista coletiva.
“Temos que pegar [recuperar] a criança que está ficando
para trás e medir o que está
acontecendo de certo e de errado”, acrescentou.

Segundo Weintraub, o ideal seria fazer a avaliação com
todos os estudantes. “Se eu tivesse plenos poderes, faria
universal todos os anos”, disse, ao justificar a pesquisa pela
necessidade de o governo cortar gastos.
Saeb
O Saeb é formado por um
conjunto de avaliações relativas
à qualidade da educação do país,
que permitem ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) fazer diagnósticos sobre

educação básica do país.
A partir das análises, buscase identifi car fatores que possam interferir no desempenho
do estudante, de modo a subsidiar políticas públicas para
o setor. É por meio das médias de desempenho do Saeb
e de dados sobre aprovação
obtidos no Censo Escolar que
se compõe o Índice de Desenvolvim ento da Educação
Básica (Ideb).
O orçamento previsto para
avaliar 7 milhões de crianças
é de R$ 500 milhões. De acordo com o presidente do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Elmer Coelho Vicenzi, “a melhoria da
educação básica “provoca melhoria imediata na saúde e na
educação do país”.
As avaliações serão aplicadas entre 21 de outubro e 1° de
novembro em todas as unidades
da federação, por meio de questionários que serão enviados a
secretarias estaduais e municipais; diretores, professores e
alunos das escolas; profissionais que acompanham estudantes da educação especial.
Os resultados estarão disponíveis até dezembro de 2020.
(Agencia Brasil)

Previdência: técnicos do governo
vão tirar dúvidas de parlamentares
A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), informou na
quinta-feira (2), em Brasília, que
- a partir da próxima terça-feira
(7) - técnicos do Ministério da
Economia vão tirar dúvidas de
parlamentares sobre a proposta
de emenda à Constituição (PEC
6/19) da reforma da Previdência
enviada pelo governo federal ao
Legislativo.
Segundo ela, esse “gabinete
de inteligência” da Previdência
será montado em uma sala da liderança do governo no Congresso e vai funcionar principalmen-

te às terças, quartas e quintasfeiras.
“O grupo do Ministério da
Economia vai dar informações
aos parlamentares tirando qualquer dúvida que possa haver em
relação ao texto, inclusive por
região. Queremos dar segurança para o parlamentar explicar
para seu eleitor por que a nova
Previdência é tão importante”,
afirmou Joice.
A líder também informou
que será produzido conteúdo de
comunicação sobre a reforma da
Previdência para que os parlamentares possam divulgá-lo em

suas redes sociais.
Aproximação mais estreita
Após reunião com Joice
Hasselmann na Câmara dos Deputados, o secretário especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério
Marinho, disse hoje que a equipe econômica tem sido demandada a ter “aproximação mais
estreita” com o Congresso devido à complexidade do tema da
Previdência.
“Achamos de bom tom e extremamente pertinente essa demanda e viemos conversar de

que forma isso se dará. Esse suporte será dado de forma mais
estreita [na liderança do Congresso]”, afirmou Marinho.
Na próxima terça-feira (7),
a comissão especial da Câmara
que analisará o mérito da reforma da Previdência terá sua primeira reunião ordinária.
Segundo o presidente do colegiado, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), estão previstas
11 audiências públicas em maio
para ouvir a equipe econômica e
representantes de associações
corporativas e da sociedade civil. (Agencia Brasil)

Metrô do Distrito Federal entra em
greve por tempo indeterminado
Funcionários do metrô do
Distrito Federal iniciaram uma
greve, na manhã da quinta-feira
(2), por tempo indeterminado. A
categoria argumenta que a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal não tem cumprido
integralmente o acordo coletivo de trabalho firmado.
Enquanto a greve perdurar, os
horários de funcionamento serão reduzidos. De segunda-feira
a sexta-feira, os trens circularão
das 5h30 às 10h30 e das 16h30
às 21h30. Aos sábados, das 5h30
às 10h30 e das 14h30 às 19h30.
Aos domingos, o serviço ficará
suspenso. No entanto, pela manhã, no horário de pico, 18 dos
24 trens estavam operando.
Segundo Renata Strafaci, secretária de Comunicação e Mobilização do Sindicato dos Tra-

balhadores em Empresas de
Transportes Metroviários do
Distrito Federal (SindMetrôDF), a empresa havia se comprometido a efetivar, este ano, o reajuste salarial tendo como parâmetro o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a
variação dos preços da cesta de
compras de famílias com renda
de até cinco salários mínimos.
Os metroviários pedem o
pagamento do valor retroativo
do INPC de 2015, de forma que
não haja mais perda salarial decorrente de efeitos da inflação.
“Há anos estamos sem nenhum
aumento. No ano passado, recebemos o [INPC retroativo] de
2014. A Justiça mandou pagar
até dezembro. Botaram no orçamento de 2019, está no orçamento e a empresa disse que não

vai pagar.”
A categoria pede ainda contratações de novos empregados e
treinamentos. De acordo com
Renata, estima-se que a lacuna
será de 450 pessoas diante das
novas inaugurações de estações.
Atualmente, o metrô atende a cerca de 160 mil usuários por dia.
“A gente sabe que, hoje, os
trens são muito sucateados. Temos dois tipos de funcionário,
os concursados e os que fazem
a manutenção dos equipamentos, que são terceirizados. É
com essa parte que a gente fica
muito preocupada, porque não é
fiscalizada 100%. A gente não
tem como estar ali cobrando, ter
certeza de que as peças estão
sendo disponibilizadas. A gente
sente o sucateamento”.
Em nota, a Companhia do

Metropolitano do Distrito Federal disse lamentar a decisão do
SindMetrô-DF de abandonar as
negociações e que o governo do
Distrito Federal buscou “realizar
um acordo que evitasse a paralisação, atendendo à solicitação do
sindicato em manter o Acordo
Coletivo de Trabalho 2017/2019,
na íntegra, até 2020”.
“A direção da empresa mantém permanente o diálogo com
os empregados e informa que
fará todos os esforços para manter os serviços com o mínimo
de trens previstos para o horário de pico que possa garantir a
segurança dos usuários e funcionários, de maneira que seja possível minimizar os transtornos
decorrentes deste movimento”,
acrescentou a companhia.
(Agencia Brasil)

Deputados e representantes da Polícia
Civil debatem deficiências do setor
Deputado Delegado Bruno
Lima realizou nesta sexta-feira
dia 26/04 na Assembleia Legislativa de São Paulo um encontro
histórico com mais de 400 agentes da polícia civil de diferentes carreiras. A audiência pública contou com a presença
de alguns deputados além dos
representantes de cada área da
polícia civil, que relataram e
debateram as maiores deficiências do setor. Dentre as maiores queixas, estavam a falta
de estrutura, principalmente
munição e viaturas, que os colocam em alto risco de vida todos os dias, baixos salários, vale
alimentação no valor irrisório de
R$ 4,00 reais o dia entre outras,
que acarretam na desvalorização
e dignidade do policial. Deputado delegado Bruno Lima exal-

tou também o fato da polícia civil paulista ser considerada a
mais eficiente do Brasil porém
com uma das piores remunerações do país.
Na ocasião foram discutidas
possíveis medidas e melhorias
que serão levadas pelo Deputado Delegado Bruno Lima até o
governador. O deputado criticou
o fato do policial não aguentar
mais promessas, e argumenta
esse ser o fato da escolha da data
do encontro ter sido longe de
eleições, para comprovar que a
sua intenção é realmente obter
melhorias concretas e urgentes
para a classe.
Entre desabafos, pedidos e
relatos emocionantes dos seus
colegas de profissão, Dr Bruno
disse que pretende promover
encontros trimestrais sobre se-
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Sem acordo, MPMG move
ação em favor de atingidos
por barragem
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Avaliação da alfabetização será
feita por amostragem, diz ministro

Deputado Delegado Bruno Lima
gurança pública e se comprome- orgulho e valorização das carreite a brigar pelo do resgate do ras policiais.

