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“A palavra não foi 
feita para enfeitar, 
brilhar como ouro 
falso; a palavra foi 
feita para dizer”.
Graciliano Ramos (1892/1953)
Escritor brasileiro
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A economia com as mu-
danças nas carreiras 
para os militares cor-

responderá a R$ 10,45 bi-
lhões nos próximos 10 anos, 
divulgaram ontem (20) os 
Ministérios da Economia e da 
Defesa. O valor é resultante da 
economia de R$ 97,3 bilhões 
com a reforma da previdência 
dos militares, menos o custo 
de R$ 86,85 bilhões decor-
rente da reestruturação. 
Em 20 anos, informaram os 
dois ministérios, a economia 
com as novas regras para os 
militares saltará de R$ 10,45 
bilhões para R$ 33,65 bilhões. 

Ao entregar a proposta de 

Previdência: economia com 
mudanças para militares 
será de R$ 10,45 bilhões

emenda à Constituição que 
reforma a Previdência Social, 
em 20 de fevereiro, a equipe 
econômica anunciou que as 
novas regras para as pensões 
dos militares gerariam econo-
mia de R$ 92,3 bilhões em 10 
anos. Esse valor, no entanto, 
não considerava o impacto dos 
aumentos de adicionais para os 
militares nem a reestruturação 
da carreira para as Forças 
Armadas.

Segundo o Ministério da 
Economia, a reforma na Pre-
vidência dos militares também 
deverão gerar economia de R$ 
52 bilhões nos estados. Isso por-
que, de acordo com a proposta, 

policiais militares e bombeiros 
estarão submetidos às mesmas 
regras de aposentadoria que as 
Forças Armadas.

A transferência para o INSS 
das contribuições dos militares 
temporários, que ficam até 
oito anos nas Forças Armadas, 
gerará impacto positivo de R$ 
10,3 bilhões. Essa mudança, no 
entanto, não terá efeito fi scal 
porque o dinheiro que fi cava 
no orçamento do Ministério 
da Defesa passará para o INSS, 
sem impacto no Orçamento 
Geral da União.

“São dezenas de bilhões, che-
ga a quase R$ 100 bilhões a con-
tribuição para os próximos 10 

anos. O regime previdenciário 
dos militares será superavitá-
rio”, afi rmou Paulo Guedes, ao 
sair da reunião que formalizou 

a entrega do projeto. Segundo 
ele, além de mudar o atual re-
gime dos militares, o projeto faz 
uma reestruturação na carreira 

das Forças Armadas e, segun-
do ele, corrige assimetrias 
existentes entre as carreiras 
civil e militar (ABr). 

O presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente à Câmara, na tarde de ontem (20), entregar o projeto 

que altera as regras previdenciárias dos militares e reestrutura as carreiras das Forças Armadas.

Ao participar do lançamen-
to da Frente Parlamentar da 
Segurança Pública, no Salão 
Negro da Câmara, o ministro 
da Justiça Sergio Moro, pediu 
ontem (20) ao Congresso 
que se debruce no projeto de 
lei anticrime. “É um projeto 
importante, é uma questão ur-
gente. Acho que os eventos que 
ocorreram este ano, especial-
mente [os ataques] no Ceará, 
acendem uma luz amarela de 
que a questão da segurança 
pública é algo que tem que ser 
tratado com a devida celerida-
de, porque as ameaças são cada 
vez maiores”, afi rmou.

Perguntado se será possível o 
pacote anticrime tramitar junto 
com a proposta da reforma da 
Previdência, o ministro disse 
que tem conversado com o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, sobre o tema.

“Na minha avaliação, isso 
pode tramitar em conjunto, 
não haveria maiores proble-
mas. Mas vamos conversar, 
estamos abertos ao diálogo. 
Evidentemente, as decisões 
relativas ao Congresso perten-
cem ao Congresso”, afi rmou 
Moro. 

A Frente Parlamentar da 
Segurança Pública tem mais 

Ministro da Justiça e 

Segurança Pública,

Sergio Moro.

A amortização de emprésti-
mos contraídos em 2014 pela 
Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE) junto 
a oito bancos, possibilitará um 
impacto de redução média de 
3,7% nas tarifas de energia que 
serão pagas em 2019 pelo con-
sumidor brasileiro; e de 1,2% 
em 2020. Esses empréstimos 
foram feitos visando compen-
sar as concessionárias de ener-
gia pelos prejuízos causados 
pela crise hídrica no setor.

A redução, anunciada ontem 
(20), em Brasília, pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), foi possível a partir 
de negociações feitas desde no-
vembro do ano passado, entre 
a CCEE, Ministério de Minas 
e Energia, Aneel e um pool de 
oito bancos. Os recursos a se-
rem usados fazem parte de um 
fundo  criado para compensar 
eventuais atrasos ou calotes 
que poderiam ser praticados 
pelas concessionários.

“Esse empréstimo, feito em 
2014, seria amortizado até abril 
de 2020. Diante de condições 
administrativas identifi cadas, 
conseguimos antecipar a quita-
ção desse empréstimo a partir 
de setembro de 2019. Essa 
quitação antecipada nos leva 

Diretor-geral da Aneel,

André Pepitone.

A alta comissária da ONU 
para os Direitos Humanos, 
a chilena Michelle Bachelet, 
disse ontem (20) estar preo-
cupada com o “encolhimen-
to do espaço democrático” 
na Venezuela. Também está 
apreensiva com os relatos de 
excessos cometidos por forças 
de segurança no país, ao alertar 
para a violência indiscriminada 
e o agravamento da crise que 
atinge todos os setores do país, 
afetando, sobretudo, crianças 
e grávidas. 

“Estou profundamente preo-
cupada com o encolhimento 
do espaço democrático, es-
pecialmente, com a contínua 
criminalização de protestos e 
dissidências pacífi cas”, disse 
Bachelet, informando que nos 
primeiros dois meses deste ano 
foram documentados relatos 
de violações dos direitos hu-
manos e abusos por forças de 
segurança e grupos armados 
pró-governo Nicolás Maduro.

A alta comissária disse que 
os assassinatos seguem “um 
padrão similar”: durante incur-
sões ilegais promovidas pelas 
forças de segurança. Em segui-
da, o comunicado ofi cial é que 
houve ‘um confronto armado’. 
“A maioria das vítimas vivia em 
bairros pobres e participava de 
protestos contra o governo. Es-
tou particularmente preocupa-
da com relatos que indicam que 

Alta comissária da ONU para 

os Direitos Humanos,

Michelle Bachelet.

A geração de vagas de tra-
balho informais – sem carteira 
assinada – foi responsável pelo 
aumento da taxa de ocupação 
no país no trimestre encerrado 
em janeiro, enquanto o ritmo 
de criação de novas vagas for-
mais vem perdendo fôlego nos 
últimos meses, mostrou estudo 
divulgado ontem (20) pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea). O estudo faz 
uma análise dos dados do IBGE, 
que revelam que, no início de 
2018, a taxa crescia a 2% na 
comparação com o ano ante-
rior. No trimestre encerrado 
em janeiro a alta foi de 0,9%. 

“Além de fraco, o aumento 
da ocupação aconteceu, basica-
mente, nos setores informais da 
economia”, informa um trecho 
da Carta de Conjuntura do 
Ipea, que usa dados do Caged. 
“Adicionalmente, nota-se que 
quase um quarto dos empregos 
formais criados foram basea-
dos em contratos de trabalho 

Vendedor de óculos de sol em praia de Salvador.

Sai Unasul, entra Prosul
O ministro das Relações Ex-

teriores, Ernesto Araújo, disse 
ontem (20) que os países devem 
deixar a Unasul de forma conjunta. 
Presidentes de sete países (Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, 
Costa Rica, Nicarágua, Panamá e 
República Dominicana) confi rma-
ram presença, amanhã (22), em 
Santiago onde será feito o anúncio 
ofi cial da criação do Prosul. 
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Jair Bolsonaro perdeu três 
de cada dez apoiadores do seu 
governo em apenas dois meses. 
A proporção de quem considera 
sua administração boa ou ótima 
caiu de 49% em janeiro para 
39% em fevereiro e chegou 
a 34% em março, segundo o 
Ibope. O presidente perdeu 
15 pontos percentuais em 60 
dias. Seu saldo ainda é positivo 
porque apenas 24% dizem que 
o governo é ruim ou péssimo. 
Outros 34% consideram que 
é regular, e 8% não souberam 
avaliar.

Em comparação com outros 
presidentes eleitos, porém, 
o começo da passagem de 
Bolsonaro pelo Palácio do 
Planalto é o pior já registrado. 
Nos seus primeiros mandatos, 
Dilma, Lula, Fernando Henri-
que e Collor sustentaram taxas 
mais altas do que os 34% de 
Bolsonaro nos meses iniciais. 
A popularidade deles só fi cou 
abaixo desse patamar nos 
segundos mandatos de FHC e 
Dilma, quando os presidentes 
já acumulavam mais de quatro 
anos de desgastes.

Os 34% de ótimo/bom de 
Bolsonaro equivalem à taxa 
de José Sarney em março de 
1987, quando haviam decor-
rido dois anos de mandato 
do primeiro presidente civil 
depois do golpe de 1964. Ou 

J. Batista/Ag.Câmara

Trabalho informal puxou aumento da 
taxa de ocupação, diz Ipea

que se repetiu no trimestre 
anterior. O saldo negativo dos 
empregos com carteira assina-
da vem perdendo força desde 
o segundo trimestre de 2016, 
quando a queda chegou a 3,6%. 

“Os dados indicam que o em-
prego formal vinha apontando 
uma trajetória de retrações cada 
vez menores e de taxas de per-
manência cada vez maiores até 
meados de 2018. A partir daí, há 
uma estagnação nesses indica-
dores”, analisam os economistas 
do Ipea. Enquanto a taxa de ocu-
pação geral subiu 0,9% nos três 
meses encerrados em janeiro, o 
indicador teve variação negativa 
de 1,3%, quando avaliados os 
jovens de 18 a 24 anos. 

Segundo o Ipea, os jovens 
nessa faixa etária têm menos 
chances de serem contratados 
e mais chances de serem demi-
tidos. A persistência da taxa 
de desemprego também afeta 
mais os menos escolarizados, 
segundo o instituto (ABr).

parciais ou intermitentes”. 
Apesar de a geração de vagas 
informais puxar o crescimento 
da ocupação, o Ipea avalia que 
a desaceleração da taxa de 2% 
para 0,9% se deve à perda de 
intensidade no crescimento das 
vagas sem carteira assinada. 

No início de 2018, a criação 
de novas vagas informais era 
de 7,3%, enquanto no trimestre 
encerrado em janeiro deste 
ano, a expansão foi de 3%. 
Nos três meses encerrados em 
janeiro, a variação das vagas 
formais foi de -0,4%, resultado 

O 'encolhimento' da 
democracia na Venezuela

esse tipo de operação é usado 
como uma forma de represália 
e intimidação”, disse Bachelet.

Bachelet se disse preocupada 
com as “restrições à liberdade 
de expressão e de imprensa”. 
Destacou a preocupação com 
o agravamento da crise eco-
nômica e social que atinge os 
vulneráveis, como crianças, 
mulheres grávidas, idosos e 
povos indígenas, ao ressaltar 
que a crise se estende para 
alimentação, saúde e serviços 
básicos. “O recente apagão de 
eletricidade exacerbou essa 
situação, reduzindo ainda mais 
o acesso das pessoas a comida, 
água e medicamentos, e afetan-
do severamente os hospitais” 
(ABr).

Moro pede ao Congresso 
que avalie pacote anticrime

de 300 integrantes e será coor-
denada pelo deputado Capitão 
Augusto (PR-SP). O pacote 
anticrime do governo federal 
é uma das pautas do grupo. 
Moro também comentou a 
viagem aos Estados Unidos em 
que acompanhou o presidente 
Jair Bolsonaro. Segundo ele, 
a contratação do uso da base 
de Alcântara pelos EUA vai 
trazer “recursos importantes” 
ao Brasil.

No âmbito da segurança 
pública, disse que foram assi-
nados acordos entre o FBI e a 
PF para troca de informações. 
Com o Departamento de Se-
gurança Interna dos EUA, foi 
defi nida cooperação no âmbito 
de controle de fronteiras. “Há 
um compromisso de ambos os 
países de defender a democra-
cia contra as diversas ameaças 
como terrorismo, crime organi-
zado, tráfi co de drogas. Temos 
muito a aprender” (ABr).

Bolsonaro perde 15 pontos 
percentuais em 60 dias

de Fernando Henrique Cardo-
so em maio de 1997, com dois 
anos e três meses de governo. 
Fernando Collor precisou de 
nove meses e do confi sco das 
contas correntes e da poupança 
para chegar onde Bolsonaro 
chegou em três meses. Após o 
impeachment, Itamar herdou o 
governo de Collor e boa parte 
de sua impopularidade, assim 
como Michel Temer manteve o 
legado de impopularidade de 
Dilma Rousseff (piaui/Folha/
Uol).
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Presidente da República,

Jair Bolsonaro.

Aneel: conta de luz fi cará 
3,7% mais barata

a uma atenuação da tarifa em 
3,7% em 2019, e de 1,2% em 
2020”, explicou o diretor-geral 
da Aneel, Andre Pepitone.

Com a quitação antecipada 
da chamada Conta ACR, será 
possível retirar R$ 8,4 bilhões das 
contas de luz até 2020. Segundo 
Pepitone, R$6,4 bilhões serão 
retirados da tarifa de energia paga 
pelos consumidores em 2019; e 
outros R$ 2 bilhões sairão da tarifa 
em 2020. “A materialização dessa 
decisão irá repercutir no processo 
tarifário de cada distribuidora 
de energia em seu aniversário 
contratual, ou seja, na data de 
reajuste de cada distribuidora de 
energia”, fi nalizou (ABr).


