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“Esperar que a vida 
o trate bem porque 
és uma boa pessoa, 
é como esperar 
que um tigre não o 
ataque porque és 
vegetariano”.
Bruce Lee (1940/1973)
Ator chinês
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O relator da reforma da 
Previdência, deputa-
do Samuel Moreira 

(PSDB-SP), reduziu a idade 
mínima de aposentadoria 
para professoras de 60 anos 
para 57 anos. A proposta está 
no parecer do deputado, lido 
na Comissão Especial da 
Reforma da Previdência da 
Câmara. Para os professores, 
o relator adotou a mesma 
sistemática vigente para a 
aposentadoria diferenciada 
da pessoa com defi ciência 
e de trabalhadores em ati-
vidades prejudicais à saúde. 

“Enquanto não editada a 
referida norma, mantivemos 
a idade mínima para apo-
sentadoria do professor em 

Relator fi xa idade mínima 
de aposentadoria de 
professoras em 57 anos

60 anos, consoante proposta, 
mas reduzimos a da professo-
ra para 57 anos, de forma a 
assegurar diferenciação etária 
entre homem e mulher, como 
restou garantido para as tra-
balhadoras urbanas e rurais”. 
Com relação ao trabalhador 
rural, o parecer do relator 
mantém a mesma redação 
do texto constitucional atual, 
que garante a aposentadoria 
com a idade mínima de 60 
anos, se homem, e 55 anos, 
se mulher, incluídos os ga-
rimpeiros e os pescadores 
artesanais.

Para a pessoa com defi -
ciência, o relator entendeu 
que não há necessidade de 
reforma das regras de aposen-

tadoria, uma vez que a norma 
que determina os requisitos 
de acesso a este benefício 
é recente e foi amplamente 
debatida pelo Congresso. 
“Assim, suprimimos as regras 
de transição da pessoa com 
defi ciência e o substitutivo 
recepciona de modo integral 
a referida lei complementar”.

Sobre o regime de capita-
lização, o relator considera 
que “não é o modelo mais 
adequado para um país cujos 
trabalhadores têm baixos ren-
dimentos, além de ter elevado 
custo de transição”.

O relator também excluiu 
mudanças no Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). 
“Assim, considerando a im-

Relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP).

portância do BPC para que mi-
lhões de idosos e pessoas com 
defi ciência possam sobreviver 
com um mínimo de dignidade, 
optamos por não incluir no 
substitutivo quaisquer alte-

rações referentes ao art. 203 
da Constituição, mantendo-
-se, por conseguinte, o texto 
ora vigente”. Também não 
aceitou mudanças no abono 
salarial. “Neste contexto, 

buscamos adotar o mesmo 
conceito de baixa renda já 
existente para acesso ao 
benefício do salário-família, 
qual seja, renda mensal de 
até R$1.364,43” (ABr).

O presidente Jair Bolsonaro 
elogiou ontem (13) o trabalho 
do ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, 
durante sua atuação como 
juiz da Operação Lava Jato. 
“O que ele fez não tem preço. 
Ele realmente botou para fora, 
mostrou as vísceras do poder, 
a promiscuidade do poder no 
tocante à corrupção”, disse 
em conversa com jornalistas 
após cerimônia no Palácio do 
Planalto.

No último dia 9, o site de 
notícias The Intercept Brasil 
divulgou trechos de mensagens 
atribuídas a Moro e a membros 
da força-tarefa da Lava Jato, 
que apontam para uma “cola-
boração proibida” entre o então 
juiz federal os procuradores, a 
quem cabe acusar os suspeitos 
de integrar o esquema de cor-
rupção. Para Bolsonaro, houve 
“uma invasão criminosa”.

“Ele [Moro] faz parte da 
história do Brasil. Vazou [a 
conversa]? Se vazar meu aqui, 
tem muita brincadeira que 
faço com colegas que vão me 
chamar de novo de tudo aquilo 
que me chamavam durante a 
campanha. Houve uma invasão 
criminosa, se é que o que está 

Para Bolsonaro, “Moro faz 

parte da história do Brasil”.

Para secretário, 
relatório será votado 
‘sem difi culdades’

O secretário Especial de Pre-
vidência, Rogério Marinho, disse 
ontem (13), em Brasília, que 
não haverá difi culdades para a 
votação do relatório da proposta 
da reforma da Previdência. O 
relatório, foi lido pelo relator, de-
putado Samuel Moreira (PSDB-
-SP), na Comissão Especial da 
Câmara, ontem. “Está havendo 
um entendimento generalizado 
que essa é uma pauta do país”. 
Para ele, o impacto fi scal esti-
mado pelo relator de R$ R$ 1,13 
trilhão em 10 anos é “relevante”.

“Vai realmente ajudar a 
diminuir essa deterioração 
das fi nanças públicas. Espe-
ramos que o texto contemple 
o conjunto de aspirações que 
a sociedade tem em relação à 
Câmara. O ministro  Paulo Gue-
des sempre falou em um valor 
em torno de R$ 1 trilhão. Está 
muito próximo [daquilo] que o 
ministro travou como ideal para 
que tenhamos a possibilidade 
de reestabelecer nossa condi-
ção fi scal”, disse o secretário.

Marinho afi rmou ainda que 
está em negociação a inclusão 
de estados e municípios, reti-
rados da reforma no relatório. 
“Espero que haja um desfecho 
favorável nessa negociação” 
(ABr).
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Extinção de conselhos 
foi vetada pelo STF

O advogado-geral da União, 
André Mendonça, disse ontem 
(13) que o governo trabalha 
com a possibilidade de manter 
cerca de 100, entre as cen-
tenas de conselhos ligados à 
administração pública federal, 
que preveem a participação da 
sociedade civil na formulação 
de políticas públicas. O plená-
rio do STF vetou a extinção 
de conselhos e outros tipos 
de colegiados cuja existência 
conste em lei, mas permitiu a 
extinção de todos os colegiados 
criados por decreto.

“O que nós temos de infor-
mação é que há mais de uma 
centena de conselhos que 
foram instituídos por decretos 
e serão mantidos. Está em aná-
lise. Ainda há uma defi nição se 
é uma manutenção plena, se é 
uma questão de fusão entre um 
e outro, conforme a situação”, 
disse Mendonça. Segundo o 
AGU, o número exato dos con-
selhos que devem ser mantidos 
será fi xado pela Casa Civil. 

Segundo informações dadas 
pelo advogado da União duran-
te o julgamento, existem hoje 
2.593 conselhos consultivos 
ligados à administração pública 
no geral. Em torno de 90% des-
ses colegiados não constam em 
lei e podem ser extintos (ABr).

Mais verba ao Fundeb
O MEC propõe aumentar a 

contribuição da União ao Fundeb 
para 15%. Atualmente, a União 
contribui com 10%. O Fundeb é 
atualmente uma das principais 
fontes de fi nanciamento para as 
escolas de todo o país. Corres-
ponde a aproximadamente 63% 
dos recursos para fi nanciamento 
da educação básica pública. É 
formado por dinheiro dos impostos 
e das transferências obrigatórias 
aos estados e municípios.  

O ministro Carlos Alberto dos 
Santos Cruz, que é general do 
Exército, deixará o comando da 
Secretaria de Governo. A saída 
foi defi nida no fi nal da manhã 
de ontem (13), em reunião de 
Santos Cruz com Jair Bolsonaro 
no Palácio do Planalto, pouco 
antes do presidente embarcar 
para Belém, onde cumpriu 
agenda de inauguração de casas 
populares.

Santos Cruz é o terceiro 
ministro a deixar a gestão Bol-
sonaro, após as demissões de 

Gustavo Bebianno (Secretaria 
Geral) e Ricardo Vélez Rodrí-
guez (Educação). O porta-voz 
do Palácio do Planalto, Otávio 
Rêgo Barros, informou que 
o substituto de Santos Cruz 
será o general de Exército Luiz 
Eduardo Ramos Basptista Pe-
reira, atual comandante militar 
do Sudeste. Ramos também 
atuou como comandante da 
Missão das Nações Unidas para 
a Estabilização do Haiti e foi 
vice-chefe do Estado-Maior do 
Exército (ABr).

General Ramos substitui Santos Cruz na Secretaria de Governo.

Reprodução/Twitter

A polarização política e a 
disseminação de notícias falsas 
(fake news) vêm minando a 
confi ança da sociedade nos 
veículos jornalísticos. Além 
disso, a produção de informa-
ção online vem sendo marcada 
pelo poder de plataformas 
(como Facebook e Google) 
e pela ampliação de serviços 
pagos, assinaturas. As con-
clusões estão no Relatório de 
Notícias Digitais 2019, elabo-
rado pelo Instituto Reuters. O 
estudo é o mais amplo e notório 
sobre o mercado jornalístico 
e os hábitos de consumo de 
notícias dos usuários na In-
ternet, realizado a partir de 
entrevistas com leitores em 
38 países em seis continentes, 
entre eles o Brasil.

A radicalização da disputa 
política e a disseminação de 
desinformação apareceram 
como fenômenos importantes 
na divulgação de informação 

Várias formas de desinformação estão ajudando a minar a 

confi ança na midia.
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O ministro da Defesa, Fer-
nando Azevedo e Silva, disse 
que o ataque de hackers, para 
vazar supostas mensagens de 
integrantes da força-tarefa da 
Operação Lava Jato, foi um 
ato criminoso e manifestou 
apoio ao ministro Sergio Moro. 
Azevedo concedeu entrevista 
exclusiva à jornalista Roseann 
Kennedy, da TV Brasil, e cobrou 
investigação rápida sobre o 
caso para evitar que se crie um 
comércio criminoso de hacke-
amento no Brasil.

“Eu não tenho dúvida que 
isso aí é um crime, e esse crime 
não pode compensar. Porque, 
senão, vai fi car uma indústria 
do hacker em celulares, compu-
tadores. Vai fi car um comércio 
disso aí. Isso aí é um crime e 
deve ser tratado como tal. E rá-
pido”, exigiu o ministro. Sobre o 
teor das supostas conversas de 
Sergio Moro com o coordenador 
da força-tarefa da operação-

Lava Jato, procurador Deltan 
Dallagnol, disse não ver nada 
de mais e ressaltou a confi ança 
do governo no ministro.

“O ministro Moro goza de toda 
a confi ança não só dos ministros 
e do presidente. É um profi s-
sional respeitado, inclusive pela 
população brasileira. A troca de 
mensagens – que poderia ser no 
gabinete, hoje em dia se faz por 
mensagem –  foi de instituições do 
Judiciário, fazendo parte de uma 
força-tarefa. Eu não vejo nada de 
mais, a não ser um crime violen-
to, em relação à privacidade da 
pessoa, da autoridade”, reforçou.

Fernando Azevedo e Silva 
observou o tanto que os celula-
res hoje têm informações sobre 
cada pessoa. “Você tem ali suas 
expectativas, suas emoções, os 
sentimentos, as suas mensagens. 
Você não pode ser invadido. Se 
o meu celular fosse violentado 
dessa forma, é uma violência, um 
crime”, concluiu (ABr).

Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, concede 

entrevista à jornalista Roseann Kennedy, da TV Brasil.

Divulgação/TV Brasil

Polarização política e “fake news” 
impactam confi ança no jornalismo

levantando novas questões so-
bre como entregar reportagens 
equilibradas a justas na era 
digital”, analisou Nic Newman, 
um dos autores do estudo. 
Como resultado, a confi ança 
das pessoas nos veículos jor-
nalísticos caiu dois pontos, de 
44% para 42%. Na comparação 
entre países, a confi ança foi 
menor na França (24%).

O Whatsapp se tornou a 
principal fonte de notícias em 
países como o Brasil (53%), 
Malásia (50%) e África do 
Sul (49%). No caso do Brasil, 
a centralidade do Whatsapp 
(utilizado por mais de 130 
milhões de pessoas) levantou 
debates como no caso do seu 
papel nas eleições do ano 
passado. O relatório também 
indicou um movimento de 
pessoas que se informam 
em grandes grupos de redes 
sociais com pessoas que não 
conhecem (ABr).

na web. O Brasil foi o país com 
maior preocupação manifesta-
da sobre se uma notícia é ver-
dadeira ou falsa: 85% dos en-
trevistados disseram ter esse 
receio. Outros países com alto 
índice de preocupação foram 
Reino Unido (70%) e Estados 
Unidos (67%). Já entre nações 
europeias o índice foi menor, 
como na Alemanha (38%) 

e Holanda (31%). Frente a 
este cenário, 24% afi rmaram 
ter deixado de ler notícias de 
veículos com reputação dúbia.

“A polarização política en-
corajou o crescimento de 
agendas partidárias online 
que juntamente com os caça-
-cliques e várias formas de 
desinformação estão ajudando 
a minar a confi ança na midia, 

General Santos Cruz deixa 
Secretaria de Governo

País tem de agir para evitar 
‘indústria de hackers’

“O que ele fez não tem preço”, 
diz Bolsonaro sobre Moro

sendo vazado é verdadeiro ou 
não”, disse Bolsonaro. 

Questionado se considera 
normal conversa entre juiz e 
procurador, o presidente res-
pondeu: “Normal é conversa 
com doleiro, com bandidos, 
com corruptos, isso é normal? 
Nós temos nos unidos do lado 
de cá. Ninguém forjou provas 
nessa questão da condenação 
do Lula”, ressaltou ele, ao falar 
sobre o processo julgado por 
Moro na primeira instância da 
Lava Jato, em Curitiba.

Sergio Moro também nega 
qualquer irregularidade em 
sua conduta. Na semana pas-
sada, o Ministério da Justiça 
e Segurança Pública revelou 
que uma tentativa de invasão 
do telefone celular do minis-
tro tinha sido identificada, 
motivando-o a deixar de usar 
a linha telefônica. A Polícia 
Federal instaurou inquérito 
para apurar a denúncia (ABr).


