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“Quando a 
inteligência e a 
bondade são usados 
em conjunto, todos 
os atos humanos 
passam a ser 
construtivos”.
14º Dalai Lama (1935)
Líder espiritual do Tibete
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O presidente Jair Bolso-
naro assinou na manhã 
de ontem (11) vários 

instrumentos de mudanças e 
novas políticas para o país, que 
fazem parte das ações de 100 
dias de governo, celebrados 
em cerimônia no Palácio do 
Planalto. Entre eles, o que 
estabelece o 13º para o Bolsa 
Família, a Política Nacional de 
Alfabetização e a revogação de 
colegiados com a participação 
da sociedade civil no âmbito da 
administração pública federal.

Bolsonaro agradeceu à sua 
equipe o empenho nesses dias 
e reafi rmou os compromissos 
do governo em trabalhar com 
foco na valorização da família, 
nos valores cristãos, para 

Criação do 13º para 
o Bolsa Família marca 
100 dias de governo

uma educação de qualidade e 
sem viés ideológico. “Estamos 
buscando alavancar nossa 
economia com geração de 
emprego e renda, com desburo-
cratização do Estado brasileiro, 
com aperfeiçoamento do pacto 
federativo, com um governo 
transparente e com critérios 
técnicos, com austeridade 
dos gastos públicos, sem com 
foco no melhor para o cidadão 
brasileiro”, disse.

Destacou o cumprimento de 
metas para esses 100 dias nas 
áreas social, de infraestrutura, 
econômica, institucional e 
ambiental, e o empenho do 
governo em aprovar a nova 
Previdência, “que tem especial 
papel no equilíbrio das contas 

públicas e futuros investimen-
tos”. O porta-voz da Presidência 
da República, Otávio do Rêgo 
Barros, elencou as principais 
tarefas realizadas pelo governo 
em seus primeiros 100 dias. 

Entre elas, a extinção de 21 
mil cargos e funções gratifi ca-
das; regras mais rígidas para 
contratação de servidores; o 13° 
do Bolsa Família; o acordo de 
salvaguardas tecnológicas para 
Centro Espacial de Alcântara; 
concessões e leilões de portos, 
aeroportos, ferrovias e rodovias; 
a instalação do centro de des-
salinização; estabelecimento do 
plano de governança e gestão 
de Estado; e a promulgação 
da MP contra fraudes no INSS. 
Ele citou também os encami-

nhamentos das propostas de 
reforma da previdência e do 
pacote de combate ao crime e 
à corrupção ao Congresso.

As medidas, segundo Rêgo 
Barros, fazem parte do com-

promisso do governo com a 
responsabilidade e austeridade 
fi scal ao governo, o desenvolvi-
mento sustentável, a abertura 
de novos mercados, segurança 
jurídica para novos negócios, 

transparência e diplomacia 
sem amarras ideológicas. 
“E o nosso lema Mais Brasil, 
Menos Brasília confi gura um 
Estado mais enxuto e menos 
centralizador”, disse (ABr).

Essas e outras ações fazem parte dos 100 dias de governo do presidente

Jair Bolsonaro.

A produção de cereais, le-
guminosas e oleaginosas deve 
fechar 2019 com 230,1 milhões 
de toneladas, um crescimento 
de 1,6% (mais 3,6 milhões 
de toneladas) em relação a 
2018. A terceira estimativa do 
Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola, realizado 
pelo IBGE, é 0,6% mais otimista 
do que a previsão anterior, de 
fevereiro (mais 1,3 milhão de 
toneladas).

A área colhida estimada é de 
62,3 milhões de hectares, ou 
seja, 2,3% maior do que a de 
2018 e 0,6% superior ao total 
previsto em fevereiro.

Entre as três principais la-
vouras de grãos do país é espe-
rada alta na produção de 2018 
para 2019 apenas para o milho 
(11,9%), que deverá fechar o 

A terceira estimativa do IBGE é mais otimista do que

a previsão anterior.

O ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, disse 
ontem (11) que é preciso tornar 
a imagem da mineração brasi-
leira mais popular, como forma 
de explorar todo o potencial 
do setor, atualmente respon-
sável por 4% do PIB. “Temos 
que tornar a mineração pop 
em nosso país. Temos muito 
ainda que explorar em nosso 
território”, comentou o minis-
tro, ao apresentar a jornalistas 
as realizações e projetos que 
a pasta encaminhou nos 100 
primeiros dias de governo.

Para ele, tornar a atividade 
“pop” signifi ca conscientizar 
a população a respeito da im-
portância econômica e social 
da mineração. “Vamos permitir 
à sociedade entender que a 
atividade está sob controle e 
sendo executada de acordo 
com as normas estabelecidas. A 
população tem que ter seguran-
ça neste sentido”, acrescentou. 
Sobre os recentes desastres 
ambientais e a resistência a 
autorizar a mineração em terras 
indígenas, Albuquerque disse 
que o papel do ministério é 
resolver a questão da segurança 
das barragens.

“Vamos mostrar que, se hou-
ver áreas em que haja interesse 
de exploração econômica, que 

Ministro de Minas e Energia, 

Bento Albuquerque.

Celular ‘reserva’
O Plenário do Senado aprovou o 

projeto que garante o empréstimo 
de um telefone celular pelo prazo 
em que aparelho na garantia estiver 
na assistência técnica. O senador 
Confúcio Moura (MDB-RO) desta-
cou que o celular se transformou 
em um item essencial. Os senadores 
também aprovaram o projeto que 
considera abusiva a propaganda que 
contenha mensagem subliminar e 
que induzir o consumidor ao erro.

Estudo da Firjan divulgado 
ontem (11) revela que em 14 
estados brasileiros o valor mé-
dio das aposentadorias dos ser-
vidores inativos supera a média 
salarial dos ativos. No Amapá, 
por exemplo, os aposentados 
do Estado (R$ 7.525) recebem 
quase o dobro dos ativos (R$ 
4.568). No Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais e Santa Catarina 
a situação é ainda pior, já que 
além da diferença na remune-
ração, possuem mais servidores 
inativos do que ativos.

A nova edição do estudo 
“A situação fi scal dos estados 
brasileiros”, da Firjan, também 
revela que cada morador do Rio 
Grande do Sul, por exemplo, 
contribui com R$ 1.038 ao ano 
para cobrir o défi cit de R$ 11,1 
bilhões da previdência estadu-
al. No DF, o custo por habitante 
é de R$ 887 e, no Rio de Janeiro, 
de R$ 663. Ao todo, o défi cit da 
previdência dos estados chega 
a R$ 77,8 bilhões.

“Não vamos ter equilíbrio 
social, educação e serviços de 
saúde decentes sem reforma 
da previdência. O Congresso 
precisa encarar essa questão”, 
afi rmou o presidente da Firjan, 
Eduardo Eugenio Gouvêa 
Vieira, sobre a urgência da re-
forma da previdência, durante 

Pessoas, empresas e associa-
ções que tenham dívidas junto 
ao governo federal poderão 
quitar os débitos pela internet. 
A ferramenta foi disponibili-
zada pela Advocacia-Geral da 
União e anunciada ontem (11) 
pelo órgão. Ela está disponível 
como uma das funcionalidades 
da plataforma Sapiens, hospe-
dada no site da AGU. O sistema 
permite a consulta dos débitos 
na dívida ativa e a realização de 
simulações sobre formas de pa-
gamento, como parcelamentos. 

O devedor poderá optar 
pela modalidade de quitação 
e efetuá-la por meio da plata-
forma Sapiens. São passíveis 
dessas operações as dívidas 
sob a responsabilidade da 
Procuradoria-Geral da União 
(PGU) e Procuradoria-Geral 
Federal (PGF). O devedor 
que quiser fazer uso do serviço 
deve consultar se seu débito se 
enquadra nessa condição.

Para acessar o sistema, a 
pessoa física ou jurídica deve 
ter um certifi cado digital. Este 
é uma espécie de identifi cador 
adotado para fazer transações 

Antonio Cruz/ABr
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O governo federal anunciou 
ontem (11) regras que deverão 
vigorar no âmbito da educação 
domiciliar, caso seja aprovado 
projeto sobre o assunto assinado 
pelo presidente Jair Bolsonaro. 
A opção por esse modelo de 
ensino terá que ser comunicada 
pelos pais do estudante em uma 
uma plataforma virtual do MEC.

Além de comprovar o vínculo 
com o aluno, os pais fi cam en-
carregados de apresentar um 
plano pedagógico individual, 
detalhando a forma como as 
aulas serão conduzidas. A 
orientação do ministério é que 
o cadastro seja efetuado no sis-
tema de dezembro a fevereiro, 
preferencialmente. A cada ano, 
os pais precisarão apresentar 
um plano pedagógico corres-
pondente ao novo ano letivo. 

Somente depois de a docu-
mentação e o plano serem ana-

lisados é que o MEC irá gerar 
para o estudante uma matrícula 
que ateste a opção pela modali-
dade de educação domiciliar. O 
governo destaca que, enquanto 
a plataforma virtual ainda não 
estiver disponível, as famílias 
têm assegurado o direito de 
exercer a educação domiciliar. 
A previsão é de que a página 
eletrônica fi que pronta no prazo 
de até 150 dias contados a partir 
da publicação da lei.

A proposta encaminhada ao 
Congresso exige que o estudan-
te seja submetido a provas para 
aferir se ele está, de fato, assi-
milando o conteúdo transmiti-
do em casa. A avaliação deve 
ocorrer a partir do 2º ano do 
ensino fundamental, uma vez ao 
ano. Quanto à convivência com 
outras crianças e adolescentes, 
o governo ressalta que é dever 
dos pais assegurá-la (ABr).

Avaliação será feita a partir do 2º ano do ensino fundamental.

Marcello Casal Jr/ABr

Produção de grãos no Brasil deve 
crescer 1,6% este ano, diz IBGE

têm produção calculada acima 
de um milhão de toneladas, são 
esperadas altas para o algodão 
herbáceo (26,7%) e feijão 
(3,1%). Por outro lado, devem 
ter queda o sorgo (-5,4%) e 
o trigo (-3%).  Entre outros 
produtos, além dos cereais, 
leguminosas e oleaginosas, a 
cana-de-açúcar tem produção 
estimada para este ano de 
676,98 milhões de toneladas, 
ou seja, 0,4% a mais do que 
em 2018.

Para os demais produtos com 
safra calculada em mais de um 
milhão de toneladas, devem cres-
cer as safras de banana (2,4%), 
mandioca (5,6%) e tomate 
(0,8%). São previstas quedas 
nas produções de café (-10%), 
batata-inglesa (-1,5%), laranja 
(-5,2%) e uva (-9,7%) (ABr).

ano com 91,04 milhões de tone-
ladas. Estimam-se quedas para 
as safras da soja (-4,5%), com 
produção estimada de 112,52 

milhões de toneladas, e para o 
arroz (-10,6%), com safra de 
10,5 milhões de toneladas.

Entre os demais grãos, que 

Ensino domiciliar terá 
prova e vai cobrar 
plano pedagógico

Dívidas junto ao governo 
pagas pela internet

ou assinar documentos pela 
Internet. O certifi cado é ad-
quirido por meio de entidades 
que prestam este serviço. O 
Instituto de Tecnologia da In-
formação (ITI) traz uma lista 
de entidades deste tipo.

A AGU argumenta que o ser-
viço vai facilitar tanto a confe-
rência quanto o pagamento dos 
débitos. A expectativa do órgão 
é que essa ferramenta facilite 
os pagamentos, revertendo na 
arrecadação do governo junto 
a seus devedores. O órgão 
elaborou uma cartilha para 
dar apoio a quem desejar fazer 
uso da plataforma. O material 
explica o passo a passo e o que 
fazer para conseguir utilizar o 
recurso (ABr).

Ministro defende 
popularização da 
mineração no país

possa se traduzir em benefícios 
para a região, para a população 
e para o fomento do desen-
volvimento, serão tratadas de 
forma objetiva e transparente”, 
disse o ministro, defendendo 
que a boa imagem do setor e o 
potencial ainda não explorado 
em território nacional pode 
atrair mais investimentos es-
trangeiros, fomentando o setor.

Ainda durante a apresenta-
ção, Albuquerque lembrou que 
o governo federal já adotou 
medidas para apurar as causas 
do rompimento ou problemas 
com barragens, a fi m de propor 
aprimoramentos nas leis que 
tratam da segurança destas 
estruturas. Além disso, o go-
verno federal também promete 
desburocratizar o setor mineral 
a fi m de atrair investidores.E 
que, até o fi m do ano, o ministé-
rio terá um diagnóstico preciso 
sobre a situação das barragens. 
“As consideradas críticas são 
nossa prioridade” (ABr).

Aposentadorias 
maiores que salários
de servidores ativos

o lançamento do estudo. “A 
situação é de total insolvên-
cia”, alertou Jonathas Goulart, 
gerente de estudos econômicos 
da federação.

A Firjan destaca que no Rio, 
por exemplo, o avanço das 
despesas previdenciárias foi 
fi nanciado por receitas de alta 
volatilidade, a destacar as de 
royalties, o que não permitiu 
mostrar o desequilíbrio fi nan-
ceiro do fundo da previdência. 
A federação também ressalta 
que nos últimos anos o avanço 
das despesas obrigatórias, em 
especial despesas de pessoal, 
foi fi nanciado em muitos esta-
dos pelo aumento de impostos, 
sobretudo o ICMS (AI/Firjan).
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Presidente da Firjan, Eduardo 

Eugenio Gouvêa Vieira.


