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A Dinamarca venceu o Bocuse
d’Or, concurso de gastronomia mais
importante do mundo, com a Suécia
em segundo lugar, seguida pela equipe da Noruega. Contou com a participação de 24 chefs, selecionados
após 18 meses de eliminatórias em 63
países. O Brasil chegou ao concurso
com time composto pelo chef Luiz
Felipe Souza, pelo cumim Vinicius
Pires e pelo técnico Renato Carioni,
mas terminou a disputa em 23º lugar,
enquanto a Itália ficou em 15º.
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Ensino integral cai no
fundamental e cresce
no médio, mostra Censo
percentual de matrículas em tempo integral
em escolas públicas,
ou seja, de estudantes que
passam sete horas diárias na
escola, participando de diversas atividades, caiu no ensino
fundamental, de acordo com
os dados do Censo Escolar
de 2018 divulgados ontem
(31) pelo Inep. Já no ensino
médio, o número cresceu. O
percentual de matrículas em
tempo integral passou de
16,3% no ensino fundamental, nas escolas públicas, em
2017 para 10,9% em 2018.
Esse percentual chegou a
19,4% em 2015. Nas escolas

privadas, as matrículas tiveram
um leve aumento, passando
de 2,1% para 2,2% de 2017
para 2018.
No ensino médio, a situação
foi oposta. O percentual de
matrículas em tempo integral
passou de 8,4% em 2017 para
10,3% em 2018, nas escolas públicas. Nas privadas,
passou de 3,9% para 4% no
mesmo período. Os estudantes podem, nesse tempo, ter
acesso a atividades culturais,
esportivas, além de conteúdos
de comunicação, saúde, entre
outros. No ensino fundamental, o programa federal ‘Mais
Educação’ oferece recursos

O

financeiros para que as escolas
implementem as atividades.
No ensino médio, o tempo
integral ganhou destaque com
o novo ensino médio, aprovado em lei em 2017, que visa a
aumentar esse atendimento.
O MEC auxilia os estados por
meio do Programa de Fomento
às Escolas de Ensino Médio
em Tempo Integral. Ampliar
a educação em tempo integral
nas escolas é também uma das
metas do Plano Nacional de
Educação (PNE). Uma de suas
metas é oferecer educação em
tempo integral em, no mínimo,
50% das escolas públicas, de
forma a atender, pelo menos,

No ano de 2018, foram registradas 48,5 milhões de matrículas nas 181,9 mil
escolas de educação básica brasileiras.

25% dos alunos da educação
básica até 2024.
No ano de 2018, foram
registradas 48,5 milhões de
matrículas nas 181,9 mil escolas
de educação básica brasileiras.
O número total apresenta

uma redução em relação aos
48,6 milhões de estudantes
registrados em 2017. A maior
parte dos estudantes está na
rede pública, cerca de 39,5
milhões, 81,44% do total. Estão
também, majoritariamente na

área urbana (88,7%). Apesar
da redução do número geral
de alunos, a quantidade de
matrículas na educação infantil cresceu cerca de 2,8%
em relação a 2017, atingindo
8,7 milhões em 2018 (ABr).

A expectativa é que Chicago bata o recorde da cidade com -32ºC.

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Presidente
da Câmara,
Rodrigo Maia.

“Se a única coisa de
que o homem terá
certeza é a morte;
a única certeza do
brasileiro é o carnaval
no próximo mês”.
Graciliano Ramos (1892/1953)
Escritor brasileiro

Vice Presidência para o PP, com
o lançamento da candidatura
avulsa de Ricardo Izar (SP). Já
o PP pode ficar sem a Segunda
Secretaria, disputada por André Fufuca (AM), caso a atual
ocupante Mariana Carvalho
(PSDB-RO) decida concorrer
à vaga de forma independente.
Este tipo de candidatura - do
mesmo bloco, porém de outro
partido que não o indicado para
o cargo - foram barradas na
última eleição após um acordo
de líderes. No entanto, há o
entendimento de que o regimento se sobrepõe aos acordos.
Caberá ao presidente da sessão,
que será o deputado Patriota
Gonzaga (PSB-PE) definir na
hora se vai permitir ou não
esse tipo de candidatura (AE).

-30ºC e Dakota do Norte viu os
termômetros marcarem -37ºC,
temperaturas mais baixas que
as registradas na Antártica.
A cidade de Grand Forks, na
Dakota do Norte, bateu recorde e viu o menor índice de
resfriamento até o momento,
com -54ºC (ANSA).
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Secretário especial de
Previdência e Trabalho,
Rogério Marinho.

propostas ficarem em 57 anos
para mulheres e 62 anos para
homens, como citado pelo presidente Jair Bolsonaro em uma
entrevista. “O que o ministro
falou foi que vários cenários
foram levados em consideração, inclusive esse, mas não
está fechado”, disse Marinho.

“Eu queria ao menos um Vale se compromete a
sepultamento digno”
acelerar acordos

Ao completar uma semana
do rompimento da barragem
de Brumadinho, moradores
que buscam informações de
desaparecidos ainda sofrem
com a falta de dados. Eles dizem
que, desde a tragédia, a rotina
é a mesma: ir diariamente à
Central de Informações para
verificar possíveis atualizações.
Mas à medida que o tempo
passa, a esperança diminui. Antônio Carlos Castro, supervisor
de manutenção industrial, que
trabalhava como terceirizado
na Vale, busca o genro, casado com a filha, e pai de duas
crianças de 6 e 2 anos.
“Tenho pouca esperança agora”, disse Castro, sem esconder
o desânimo. “Ele era mais do
que um genro, era um filho”,
completou. “É duro. O cara
formar, ter família, e ficar no
além”. De acordo com Castro,
a possibilidade de ocorrer um
acidente jamais passou pela
cabeça de um funcionário seja
terceirizado ou da própria Vale.
Segundo ele, a empresa era
muito severa nos itens de segurança, como luvas, máscaras e
calçados. “Ninguém imaginava
isso por causa do regime da
Vale que é de muita segurança.”
A exemplo de Castro, Adir
Fernandes Ribas, técnico
terceirizado da Vale, procura

'Mas à medida que o tempo
passa, a esperança diminui'.

informações sobre o irmão, que
estava trabalhando no momento do acidente. Ele disse que
vai todos os dias em busca de
informações, já coletou material de DNA, entregou objetos
pessoais do irmão para a equipe
responsável. “Eu queria ao
menos o corpo dele para fazer
um sepultamento digno. É isso
que eu quero”, desabafou. “É
muita tristeza”. Castro e Ribas
foram ontem ao posto de cadastro para inscrição de famílias
atingidas pela tragédia. Cada
família receberá da empresa o
valor de R$ 100 mil por pessoa
desaparecida ou morta (ABr).
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Marinho esteve ontem na
sede do Ministério da Economia reunido com Guedes e o
ministro-chefe da Secretaria
de Governo, Carlos Alberto
dos Santos Cruz. O objetivo
da reunião foi o de discutir a
estratégia de comunicação para
a reforma da Previdência e decidir quem serão os principais
porta-vozes para a proposta. O
secretário também reafirmou
que os militares integrarão a
proposta de reforma.
Marinho também discutiu
ações que o INSS deve adotar
para auxiliar famílias desabrigadas após a tragédia em
Brumadinho. A ideia é anunciar as medidas hoje (1º). “O
INSS deve fazer uma ação em
relação a Brumadinho, para os
desabrigados daquela região”,
afirmou, citando possibilidade
de atuar em concessão de
benefícios e abono. Ele evitou
dar detalhes (AE).
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Em reunião com a procuradora-geral da República, Raquel
Dodge, e autoridades do MPF,
o presidente da empresa Vale,
Fábio Schvartsman, comprometeu-se ontem (31) a acelerar
os acordos extrajudiciais para
as famílias de mortos e desaparecidos em Brumadinho.
“Nossa intenção foi revelar o
propósito de acelerar ao máximo o processo de indenização e
atendimento às consequências
do desastre. Para tanto, estamos preparados para abdicar
de ações judiciais, e estamos
preparados porque queremos
fazer acordos extrajudiciais”,
afirmou, acrescentando que
pretende iniciar os pagamentos.
Segundo o executivo, as
negociações são conduzidas
pelas autoridades de Minas
Gerais para que a Vale “comece
imediatamente a fazer frente
a esses processos indenizatórios”. Não há valores definidos
nem prazos estabelecidos. Ele
informou que, tão logo sejam
assinados os acordos, serão
feitos os repasses.
“A primeira atenção é às
vítimas, às famílias. Todo o
resto é importante, ninguém
tira a importância, todo o
resto será cuidado”, afirmou
Schvartsman, ao confirmar que
a sirene que iria soar foi “engol-
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massa de ar gelado, conhecida
como vórtice polar, deixou as
temperaturas mais baixas das
últimas décadas no país. Os
estados americanos de Wisconsin, Michigan, Illinois, Alabama
e Mississippi já declararam
situação de emergência, enquanto Chicago experimentou

Avulsos colocam em
risco acordo de Maia
com partidos

Brasília - Candidaturas avulsas para a composição da Mesa
Diretora da Câmara podem
atrapalhar acordos costuradas
por Rodrigo Maia para sua reeleição. Maia deve fechar hoje
(1º), um bloco com até nove
partidos que pleiteiam posições
específicas na Mesa da diretora
da Casa. Ao PSL, por exemplo,
está prometida a Segunda Vice-Presidência.
O bloco define qual partido
fica com qual cargo na Mesa,
de acordo com a proporcionalidade que leva em conta a soma
das bancadas. No entanto, o regimento permite que qualquer
partido dentro do bloco possa
concorrer aos cargos designados. Desta forma, o PRB pode,
por exemplo, perder a Primeira

Brasília - O secretário especial de Previdência e Trabalho,
Rogério Marinho, disse ontem
(31), que vários cenários para
a idade mínima estão sendo
levados em consideração na
formulação da nova proposta
de reforma da Previdência, mas
que ainda não houve decisão
final sobre o tema. A tendência
é que as idades mínimas finais,
após a transição, fiquem nos
mesmos patamares do texto
que já está no Congresso (62
anos para mulheres e 65 anos
para homens), mas há no governo quem defenda o fim da
diferenciação e idade de 65
anos para ambos.
O presidente da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP),
Jonas Donizette, afirmou na
quarta-feira (30) que o ministro
da Economia, Paulo Guedes,
havia indicado em reunião
com os prefeitos para a possibilidade de as idades mínimas

Arquivo/ABr

Pelo menos 10 pessoas morreram nas últimas horas em
decorrência da onda de frio
extremo que atinge os Estados
Unidos. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional,
as temperaturas continuaram
abaixo do normal na região
do meio-oeste do país, com
sensação térmica entre -32ºC
e -48ºC, ontem(31).
Estima-se que a onda de
frio atinge 250 milhões de
americanos e que 90 milhões
experimentam temperaturas
abaixo de zero. A expectativa é
de que Chicago bata o recorde
da cidade, registrando -32ºC.
As escolas da região foram
fechadas e as aulas suspensas.
Segundo a imprensa local, mais
de mil voos com partida ou destino dos aeroportos de Chicago
foram cancelados.
As autoridades dos Estados Unidos pediram para a
população não sair de casa. A

ANSA

Onda de frio extremo deixa ao Previdência: vários cenários são
menos 10 mortos nos EUA
considerados para idade mínima

Presidente da Vale,
Fabio Schvartsman.

fada” pela lama no momento do
rompimento da barragem de
rejeitos. “É uma coisa trágica.
Aconteceu um fato que não é
muito usual: a sirene que iria
tocar foi engolfada pela queda
da barragem antes que ela
pudesse tocar.”
Há dois dias foram presos
três funcionários da Vale diretamente envolvidos e responsáveis pelo licenciamento da
barragem que se rompeu em
Brumadinho e dois engenheiros
terceirizados que atestaram
a estabilidade do empreendimento. Porém, o presidente
da Vale negou receio com as
prisões (ABr).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,40% ao
ano. - Capital de giro, 9,79% ao ano.
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI,
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.
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