Vacina contra a pólio
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O Ministério da Saúde informou
que a campanha de vacinação contra a doença no Brasil deve ocorrer
de 6 a 24 de agosto. o ministério
informou que, atualmente, a cobertura vacinal no Brasil contra a
poliomielite é de 77%. Diante de
casos identificados na Venezuela,
a pasta enviou nota de alerta
para estados e municípios sobre a
importância de alcançar e manter
cobertura maior ou igual a 95%.
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Varejo teme risco de fim
do trabalho intermitente
e se articula no Supremo

Selo mistura elementos
da Rússia e do Brasil

Thiara Souza/Correios

O selo está disponível com uma tiragem de 540 mil unidades.

O selo especial dos Correios
com o título “Brasil na Copa
do Mundo da FIFA – Rússia
2018” já está disponível com
uma tiragem de 540 mil unidades para colecionadores e
amantes do Mundial. A arte
foi criada por um designer da
Gerência de Filatelia do órgão.
Daniel Effi mesclou elementos
característicos da Rússia,
como as letras “RU”, a boneca
matrioska e a nave que representa a conquista espacial pelo
povo russo, com elementos
brasileiros, como a figura de
um jogador em azul e amarelo

e o percurso que a seleção
canarinho deve percorrer até
a final do campeonato.
“A ideia é a caminhada do
Brasil pela Rússia, passando
pelas cidades iniciais - Rostov
on Don e São Petersburgo – e
terminando em Moscou. A trilha é acompanhada pelas cinco
estrelas conquistadas pela
Seleção, culminando na sexta”,
explicou Daniel, mostrando o
otimismo com o time do Brasil no Mundial. Além desses
detalhes, o selo ainda tem a
bola oficial com os grafismos
de identidade da Fifa (ABr).

Copa movimenta R$ 252 milhões
em bares e restaurantes

Marcello Casal Jr/ABr

O aumento da clientela corresponde a 3,3% do faturamento
médio mensal normal de bares e restaurantes.

A Copa do Mundo deverá gerar
um incremento de R$ 251,7 milhões no faturamento das atividades especializadas em serviços
de alimentação, como bares e
restaurantes. A estimativa foi
divulgada pela Confederação
Nacional do Comércio (CNC). O
aumento da clientela nos meses
de junho e julho corresponderá

a 3,3% do faturamento médio
mensal normal.
Quase metade (48,6%) dos valores de faturamento esperados
pelo setor de alimentação estão
concentrados em São Paulo (R$
82,1 milhões) e Rio de Janeiro
(R$ 40,3 milhões). O Paraná
aparece em seguida, com uma
receita de R$ 33 milhões (ABr).

“A verdadeira
riqueza não
consiste em ter
grandes posses,
mas em ter poucas
necessidades”.
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mínimo”. Contra o argumento,
o presidente do IDV diz que
tem agendado reuniões com
todos os ministros do Supremo
na tentativa de defender que o
trabalho intermitente é uma forma de combater a informalidade
no varejo.
Para ele, pequenos lojistas já
usam o trabalho informal para
preencher suas necessidades
aos finais de semana, enquanto
grandes redes formalizadas não
conseguem contratar. “Temos
vagas de trabalho aos finais de
semana e, em vez de atender essa
demanda, temos filas nos caixas
nas lojas”, reclama Pipponzi.
Para Pipponzi, o que ainda

Indústria paulista
fechou 3,5 mil postos
A indústria paulista fechou 3,5
mil postos de trabalho em maio, o
que representou queda de 0,16%
em relação a abril, sem o ajuste
sazonal. O levantamento do nível
de emprego em São Paulo foi divulgado pela Fiesp e Ciesp. Foi a
primeira vez no ano que o índice
apresentou resultado negativo,
após quatro altas consecutivas.
No acumulado do ano, o saldo
é positivo, com 28,5 mil vagas
criadas.
Para o presidente em exercício
da Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho, o resultado é preocupante.
“Estamos diante de um cenário
político e econômico de incertezas. Temos problemas no câmbio,
as empresas têm dificuldade de
acesso ao capital de giro e a taxa
de crescimento do PIB será menor, o que reflete no emprego. É
preocupante. O ano de 2017 foi
ruim e tínhamos a perspectiva de
um 2018 ótimo, o que não está
acontecendo (ABr).

O trabalho intermitente ocorre esporadicamente, em dias alternados ou por algumas horas,
e é remunerado por período trabalhado.

impede o volume de contratações pelo modelo de trabalho
intermitente de ser maior é
justamente a insegurança com
relação a uma futura decisão na
Justiça. “Não tenho dúvida algu-

O Ministério da Cultura
propôs que 3% da arrecadação das Loterias Federais da
Caixa passem a ser destinados
diretamente pela estatal a
projetos culturais. Segundo o
ministro Sérgio Sá Leitão, a medida protegeria os recursos de
contingenciamentos, uma vez
que eles seriam destinados aos
projetos sem que passassem
pelo Tesouro Nacional.
Para Sá Leitão, cortar recursos da cultura em tempos de
crise é uma ‘postura burra’.
“Não existe outra palavra para
definir isso”, afirmou.
A proposta está sendo trabalhada por técnicos dos ministérios da Cultura, Fazenda,
Casal Civil e Planejamento e foi
construída em conjunto com a
Caixa nos últimos meses, antes
mesmo de a MP 841 ter sido pu-
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Cármen Lúcia e Dodge pedem mais mulheres no poder.

O direito de ser votada ainda é
incipiente e mesmo nos países
que o assegura, políticas afirmativas ainda são necessárias
para garantir o financiamento de
suas campanhas com recursos
públicos, proporcionalmente ao
dos homens, na mesma disputa
eleitoral. É o que muito recentemente o STF e o TSE afirmaram
no Brasil”, disse Raquel Dodge.
Cármen Lúcia também abordou, sem entrar em detalhes, a
sub-representação feminina no
Congresso e comentou que, no
próprio Conselho Nacional do
MP, a representatividade ainda
poderia ser maior, porque só Raquel Dodge ocupa vaga no conselho neste momento. Cármen
disse que no Conselho Nacional
de Justiça, as mulheres são um
terço do total de conselheiros.
“Desigualdades se mostram de
várias formas, mas todas elas
são apenas a expressão de uma
sociedade que não aprendeu a
igualar, a tratar com igualdade
necessária”, concluiu (AE).
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mas horas, e é remunerado
por período trabalhado. A
modalidade foi instituída pela
reforma trabalhista que entrou
em vigor em novembro do ano
passado (AE).

Ministério da Cultura propõe repasse
direto de loterias para cultura

Dodge e Cármen pedem
mais mulheres no poder

Brasília - A presidente do STF,
Cármen Lúcia, e a procuradora-geral da República, Raquel
Dodge, destacaram, na abertura
da Conferência Nacional das
Procuradoras da República, na
sexta-feira (15), em Brasília,
que há desigualdade em relação
à mulher e que é preciso ampliar
a representação feminina na
política, no judiciário e no MP.
Raquel Dodge e outras autoridades presentes como as
senadoras Vanessa Grazziotin
(PCdoB-AM) e Martha Suplicy
(MDB-SP) salientaram como
fundamental na busca para
reduzir a desigualdade as decisões recentes do Supremo e do
TSE que garantiram a reserva
de 30% de recursos de fundos
eleitorais para candidaturas
femininas, de maneira correspondente aos 30% de vagas
para candidatos que já eram
reservados às mulheres.
“Os direitos das mulheres
ainda estão sendo construídos,
é preciso reconhecer e declarar.

ma que, se o Supremo decidir a
favor do trabalho intermitente,
as contratações vão aumentar”,
conclui. O trabalho intermitente
ocorre esporadicamente, em
dias alternados ou por algu-
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projetos porque eram contingênciados. “Estamos construindo uma solução para que
haja destinação dos recursos
das loterias à cultura e que
essa destinação efetivamente
chegue ao setor”, explicou.
A alternativa proposta pelo
MinC não retira recursos que
foram destinados à segurança
e cria um novo programa de
fomento. Os projetos receberiam os recursos da Caixa
por meio de editais públicos,
que seriam controlados por
um Comitê Gestor. “Estamos defendendo uma Lei
Agnelo-Piva para a cultura,
como já existe no esporte”,
comparou. “Foi por isso que o
Brasil se transformou em uma
potência paralímpica, o que
nos dá uma boa referência”,
disse (ABr).

Ministro da Cultura,
Sérgio Sá Leitão.

blicada. A medida redistribuiu
recursos das Loterias para a
Segurança Pública e reduziu
o percentual destinado ao
Fundo Nacional de Cultura,
que era de 3% e caiu para entre
0,5% e 1%.
Esses 3%, segundo o ministro, já não chegavam aos

Maia promete votar
projetos relacionados à
Petrobras e Eletrobras

Os projetos para a venda de
seis distribuidoras da Eletrobras, e o que autoriza a Petrobras a vender áreas de cessão
onerosa do pré-sal, devem ser
votados na próxima semana na
Câmara. Segundo o presidente
da Casa, Rodrigo Maia, o governo tem trabalhado para isso e
há quórum para aprovação.
“Tem dois projetos que eu estou me concentrando bastante,
que são o da cessão onerosa e
a venda das distribuidoras da
Eletrobras. Resolve um passivo
grande de Eletrobras, resolve
a autorização pra que a gente
possa usar essas áreas que são
aqui no Rio da cessão onerosa pra novos investimentos,
geração de empregos. Então,
esses dois projetos são muito
importantes pro Rio de Janeiro
e, claro, para o Brasil também”,
afirmou.
Maia deu a declaração após
participar sexta-feira (15) do
3º Encontro Anual da Câmara
Espanhola de Comércio no
Brasil, no Museu de Amanhã,
Segundo Maia, também estão
na pauta para a semana que
vem o projeto do transporte
de carga e o cadastro positivo,
mas a prioridade é a desestatização. “Nós vamos votar a
autorização da venda das seis
distribuidoras na quarta-feira,
e na terça-feira nós vamos votar a cessão onerosa e talvez o
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finais de semana, segundo o
presidente do IDV - que também
comanda o Conselho da rede de
farmácias RD (Raia Drogasil)
- Antônio Carlos Pipponzi. Ele
afirma que redes associadas ao
IDV como Renner, Riachuelo e
Magazine Luiza já testam a modalidade, mas a entidade ainda
não levantou números sobre
a quantidade de contratações
desde a aprovação da reforma
trabalhista.
Na ação no STF, a Fenepospetro afirma que o trabalho intermitente “propicia a precarização
da relação de emprego, servindo
inclusive de escusa para o pagamento de salários inferiores ao

Arquico/ABr

epresentantes de grandes grupos varejistas
reunidos pelo Instituto
para Desenvolvimento do
Varejo (IDV) esperam passar
as próximas semanas pelos
corredores do STF. A entidade tem pedido reuniões com
os ministros da Corte para
defender a permanência do
trabalho intermitente, modalidade introduzida pela reforma
trabalhista e que foi contestada
em uma ação direta de inconstitucionalidade, prevista para
julgamento no próximo dia 28.
Hoje o varejo já tem apostado
no trabalho intermitente para
ocupar vagas de trabalho aos

Presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia.

transporte de carga”.
Para ele, o objetivo é contribuir para a retomada da economia do país, sem descuidar da
responsabilidade fiscal. “É um
momento de muita necessidade
e de responsabilidade. Acredito
que a Câmara contribui, como
já contribuiu a semana passada
em outros projetos, terminando
de votar o cadastro positivo
e votando, principalmente, a
cessão onerosa e as distribuidoras” (ABr).
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