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“Chorar sobre 
as desgraças 
passadas é a 
maneira mais 
segura de atrair 
outras”.
William Shakespeare (1564/1616)
Poeta, dramaturgo e ator inglês
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Pesquisa divulgada ontem 
(8) pela Confederação 
Nacional da Indústria 

(CNI) aponta que 59% dos 
entrevistados reconhecem 
que é preciso reformar a Previ-
dência, e que 72% concordam 
que deve ser estabelecida 
uma idade mínima. Embora 
a maioria concorde com a 
adoção de uma idade mínima, 
é grande a parcela dos que 
defendem aposentadoria em 
idades muito baixas. Para 
80% das pessoas ouvidas, a 
aposentadoria deveria ocorrer 
com 60 anos ou menos. Os que 
acreditam que a aposentadoria 
deveria ocorrer a partir dos 61 
anos são 19%.

Pesquisa aponta que 59% 
dos brasileiros apoiam 
mudanças na Previdência

A pesquisa Retratos da So-
ciedade Brasileira – Reforma da 
Previdência mostra que, apesar 
de mais da metade dos entrevis-
tados reconhecer que é preciso 
mudar as regras da Previdência, 
os brasileiros não estão bem-in-
formados sobre a atual proposta 
de reforma. De acordo com a 
pesquisa, apenas 36% respon-
deram ter conhecimento amplo 
ou conhecer os principais pontos 
do texto, que está em discussão 
no Congresso Nacional. Entre 
os que dizem conhecer a atual 
proposta, 51% são contra e 39% 
são a favor a proposta.

O levantamento mostra ainda 
que 63% dos homens são mais 
favoráveis a reformar a Previ-

dência, enquanto o percentual 
entre as mulheres é de 54%. 
Entre os que têm renda fami-
liar acima dos cinco salários 
mínimos, 73% avaliam que é 
necessário fazer mudanças nas 
regras da previdência. Entre 
aqueles que recebem até um 
salário mínimo, 51% acreditam 
que o sistema precisa mudar.

Para 33% dos entrevistados, as 
regras da Previdência deveriam 
mudar apenas para quem ainda 
não contribui para o sistema, e 
26% concordam que o sistema 
deve mudar para quem já contri-
bui, mas ainda não se aposentou. 
Os dados mostram que 77% 
acreditam que é dever da socie-
dade garantir um salário mínimo 

Apenas 36% responderam ter conhecimento amplo ou conhecer os principais pontos

do texto, que está em discussão no Congresso Nacional.

a todos os idosos de baixa renda, 
inclusive àqueles que nunca 
contribuíram para a Previdência.

Perguntados se estariam dis-
postos a pagar mais impostos 

para manter as atuais regras 
da previdência, 83% respon-
deram que não. A pesquisa foi 
feita em parceria com o Ibope 
Inteligência. Foram ouvidas 2 

mil pessoas em 126 municí-
pios entre os dias 12 e 15 de 
abril. A margem de erro é de 
2 pontos percentuais e o grau 
de confi ança é de 95% (ABr).

O ministro da Cidadania, 
Osmar Terra, criticou o sistema 
de isenção fi scal adotado nos 
últimos governos em favor da 
cultura. Para ele, o setor tem 
que ser democratizado. “Estava 
ocorrendo uma concentração 
excessiva no eixo Rio-São 
Paulo, concentração em alguns 
artistas e não em outros. Não 
queremos acabar com a cultura 
no Rio ou em São Paulo. O que 
a gente quer é que isso seja 
democratizado”, disse.

O ministro participou do 
programa Brasil em Pauta, da 
TV Brasil, e comentou as novas 
regras da então Lei Rouanet, 
que passou a se chamar Lei 
de Incentivo à Cultura. Terra 
destacou a necessidade de o 
governo federal voltar os in-
centivos fi scais ao fomento da 
cultura nacional. “A literatura 
de cordel não tem incentivo ne-
nhum. O [espetáculo circense 
internacional] Circo de Soleil 
recebeu milhões [em incenti-
vo]. Não tem sentido isso”.

Ele disse que conversou com 
o presidente Jair Bolsonaro 
e, juntos, chegaram ao limite 
de R$ 1 milhão em captação 
de recursos por projeto. “En-
tendemos que era um limite 
razoável. E eu posso dizer que 
mais de 90% das atividades 
fi nanciadas pela lei não passam 
de R$ 1 milhão”. Terra acres-

Ministro da Cidadania,

Osmar Terra.

Os duques de Sussex, Harry 
e Meghan Markle, divulgaram 
ontem (8) o nome de seu pri-
meiro filho: Archie Harrison 
Mountbatten-Windsor. A no-
vidade foi anunciada em um 
post no Instagram, com uma 
foto do casal apresentando o 
bebê para a rainha Elizabeth 
II e seu marido, príncipe 
Philip.

“O duque e a duquesa de Sus-
sex estão felizes em anunciar 
que escolheram o nome de seu 
primeiro fi lho: Archie Harrison 
Mountbatten-Windsor”, diz a 

mensagem. O menino, sétimo 
na linha de sucessão do trono 
britânico, nasceu na última 
segunda-feira (6) e foi apresen-
tado à imprensa em uma rápida 
aparição dos duques.

“Ele tem um temperamento 
muito doce, é muito calmo. Tem 
sido um sonho”, disse Meghan. 
“Não sei de onde ele pegou 
isso”, brincou Harry. Ainda não 
se sabe se Archie terá um título 
de nobreza específi co, já que, 
por ser herdeiro do segundo 
fi lho, não deve ser chamado de 
príncipe (ANSA).

Meghan Markle e Harry apresentam seu primeiro fi lho à imprensa.

O plenário do STF decidiu 
ontem (8), por 6 votos a 5, 
que as assembleias legislativas 
dos estados têm o poder para 
revogar a prisão de deputados 
estaduais, expandindo a estes 
as imunidades previstas para 
parlamentares federais. Os 
ministros negaram uma liminar 
para suspender normas aprova-
das pelas assembleias de Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte 
e Mato Grosso que permitem a 
revogação de prisões provisó-
rias de seus membros, salvo em 
casos de crimes inafi ançáveis.

Também fi cou permitido às 
assembleias sustar ações pe-
nais abertas contra deputados 
estaduais.

O julgamento sobre o assunto 
foi retomado ontem após ter 
sido suspenso, em dezembro 
de 2017, devido à ausência dos 
ministros Luís Roberto Barroso 
e Ricardo Lewandowski. Na 
ocasião, o placar fi cou em 5 a 4 
contra a possibilidade de revo-
gação da prisão de deputados 
estaduais pelas assembleias. 
Uma reviravolta ontem levou 
ao resultado que estendeu 
aos deputados estaduais as 
imunidades de parlamentares 
federais. O presidente da Corte, 
ministro Dias Toffoli, último a 
votar, decidiu mudar seu voto 

O caso que motivou o 

julgamento foi a prisão 

preventiva dos ex-deputados 

do estado do Rio.

Ao lado de soldados vetera-
nos da 2ª Guerra Mundial, o 
presidente Jair Bolsonaro disse, 
ontem (8), que o Brasil deve ser 
governado seguindo o exemplo 
de honra daqueles que lutaram 
em nome do país. “Feliz é a 
pátria que tem as suas Forças 
Armadas com o compromisso 
de lutar a qualquer preço por 
sua liberdade e por sua demo-
cracia”, disse. Ele participou 
da cerimônia em comemoração 
a vitória dos aliados sobre as 
forças nazifascistas, no Monu-
mento Nacional aos Mortos da 
2ª Guerra Mundial, no Aterro do 

Flamengo, no Rio de Janeiro. 
Para o presidente, “ao lado 

de pessoas de bem e patriotas, 
que têm na alma as cores verde 
e amarela”, é possível colocar o 
Brasil no lugar de destaque que 
ele merece. “Eles foram para a 
guerra, muitos não voltaram, 
mas trouxeram para nós a es-
perança, a chama, a verdade e a 
certeza de que esse Brasil gozará 
de liberdade e de democracia e, 
ao lado da disciplina, poderá um 
dia conseguir com que todos nós 
obtenhamos ordem e progres-
so”, ressaltou o presidente em 
seu discurso (ABr).

Bolsonaro participou da cerimônia no Monumento Nacional

aos Mortos da 2ª Guerra Mundial, no Rio.

Representantes dos cami-
nhoneiros voltaram a defender, 
ontem (8), que a Petrobras rea-
juste o preço do óleo diesel com 
menos frequência, espaçando 
o máximo possível os aumen-
tos do valor do combustível. 
Segundo representantes da 
categoria que participaram da 
audiência pública na Câmara, 
a oscilação dos preços tem in-
viabilizado a defi nição do valor 
do frete cobrado, prejudicando 
os caminhoneiros autônomos e 
as transportadoras.

“Não temos a capacidade 
técnica de suportar aumento 
de preços diários, quinzenais 
ou mesmo mensais”, disse 
o presidente da Confedera-
ção Nacional do Transportes 
(CNT), Vander Francisco 
Costa, ao apresentar a sugestão 
da entidade que representa 

O “descontentamento” de cerca de 150 mil caminhoneiros

“está fervendo”.

Postos de Saúde
O Ministério da Saúde publica hoje 

(9) portaria que amplia o horário de 
atendimento de unidades básicas de 
saúde. De acordo com o ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, as 
opções de carga horária semanal a 
serem disponibilizadas aos chamados 
postos de saúde são 40 horas (es-
quema  atual), 60 horas e 75 horas. 
Atualmente, a maioria das unidades 
funciona até as 17h. Com a mudança, 
elas poderão atender até as 22h.
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Transportadoras e caminhoneiros 
alertam para risco de paralisação

totais do transporte, defi nidos e 
divulgados nos termos da ANTT, 
com priorização dos custos 
referentes ao óleo diesel e aos 
pedágios. O que, segundo Fon-
seca, está sendo descumprido.

Diretores e membros da 
Abcam participam de centenas 
de grupos de Whatsapp onde o 
“descontentamento” de cerca de 
150 mil caminhoneiros “está fer-
vendo”. O secretário executivo 
do Ministério da Infraestrutura, 
Marcelo Sampaio, afi rmou que 
o governo vem atuando para 
reduzir a burocracia e aperfeiço-
ar a regulamentação das várias 
atividades envolvidas no setor. 
A superintendente de Serviços 
da ANTT, Rosimeire Lima de 
Freitas, lembrou que, ao longo 
do mês, a agência realizará au-
diências públicas para discutir a 
questão da tabela do frete (ABr).

as empresas de transporte 
de carga. “Nossa proposta é 
que as variações de preços 
que acompanham o mercado 
internacional sejam feitas com 
intervalo mínimo de 90 dias”.

Já o presidente da Associação 
Brasileira dos Caminhoneiros 

(Abcam), José da Fonseca 
Lopes, criticou os frequentes 
aumentos do óleo diesel e o 
descumprimento da tabela 
mínima de frete. A política do 
frete mínimo estabelece que os 
pisos mínimos de frete deverão 
refl etir os custos operacionais 

Harry e Meghan batizam 
fi lho como Archie Harrison

Bolsonaro celebra
Dia da Vitória

Assembleias podem 
derrubar prisão de 

deputados estaduais

anterior, proferido em 2017. 
Antes, Toffoli havia sido o 

único a votar a favor de uma 
diferenciação, permitindo às 
Assembleias suspender ações 
penais contra seus membros, 
mas impedindo a revogação 
de prisões. Hoje, ele votou no 
sentido de permitir aos legis-
lativos locais também a prer-
rogativa de soltar deputados 
estaduais presos por ordem 
judicial. “Esse [meu] voto res-
tou isolado. Eu não vou insistir 
na minha posição. Na medida 
em que há 10 colegas que não 
entendem diferenciação, eu 
me curvo àquilo que entendo 
estar na Constituição que é a 
imunidade da prisão, a não ser 
em fl agrante”, disse Toffoli ao 
mudar seu voto. Para Barroso, 
permitir às assembleias revogar 
prisões pode transformar “o Po-
der Legislativo em um reduto 
de marginais, o que evidente-
mente ninguém deseja, nem 
os parlamentares honestos e 
de bem que ali estão” (ABr).

Incentivo à cultura ‘tem 
que ser’ democratizado

centou que não houve redução 
no valor total disponibilizado 
pela lei, apenas mudança nas 
regras de captação por projeto.

O ministro também afi rmou 
que o Bolsa Família chega ao 
maior poder aquisitivo da sua his-
tória. Isso se deve ao acréscimo 
do décimo terceiro ao programa 
e à redução da infl ação no país. 
“O Bolsa Família vai chegar ao 
maior poder aquisitivo da sua 
história. E vai irrigar com R$ 2,5 
bilhões a economia dos estados, 
dos municípios pequenos, dos 
bairros mais pobres. É uma con-
quista importante e veio pra fi car. 
[A parcela do décimo terceiro] 
será paga junto com o benefício 
de dezembro”, explicou (ABr).


