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Nesta sexta-feira, dia 21 de junho,
comemora-se o Dia Nacional de
Combate à asma e também marca o
início do inverno. Com a chegada da
estação mais fria do ano, especialistas alertam sobre a doença crônica
que afeta as vias respiratórias e o
pulmão. Apesar de não ter cura, a
asma tem tratamento e com os cuidados corretos é possível controlar
a doença, permitindo ao paciente
levar uma vida normal.
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Desemprego de longo
prazo cresceu 42,4%
entre 2015 e 2019
número de brasileiros
que procuram trabalho
há pelo menos dois
anos chegou a 3,3 milhões no
primeiro trimestre de 2019,
destacou ontem (18) o Ipea. O
número de desempregados de
longo prazo é 42,4% superior
ao do mesmo período de 2015,
primeiro ano da recente recessão da economia brasileira.
A técnica de planejamento e
pesquisa do Ipea, Maria Andréia Parente Lameiras, disse
que o mercado de trabalho
é “o pior retrato” da crise

econômica, afetando os trabalhadores menos escolarizados
e as famílias de menor renda.
As mulheres são mais afetadas do que os homens pelo
desemprego de longo prazo,
e 28,8% das desempregadas
estão nessa situação há pelo
menos dois anos. No caso dos
homens, o percentual é de
20,3%. Os trabalhadores do
Norte e do Nordeste sofrem
mais com o desemprego de
longo prazo do que os do Sul,
Sudeste e Centro-Oeste, e os
moradores de regiões metro-

O

politanas estão mais expostos
a isso do que os das áreas não
metropolitanas.
Os pesquisadores mostram
ainda que o número de desempregados que procuram
trabalho há pelo menos dois
anos cresce mais rápido entre
os jovens. Apesar disso, na
faixa etária de 40 anos ou mais,
27,3% dos desempregados estão nessa situação. A avaliação
do Ipea é de que a recuperação
do mercado de trabalho vem
ocorrendo de forma gradual
e só poderá atingir patamares

As mulheres são mais afetadas do que os homens pelo desemprego
de longo prazo.

mais expressivos no ano que
vem, o que está condicionado
à velocidade de tramitação e à
aprovação da Reforma da Previdência no Congresso Nacional.
Maria Andreia prevê que uma

Bolsonaro abraça a ministra Tereza Cristina, em cerimônia no
Palácio do Planalto.

nação”, disse. Dos recursos
destinados ao crédito rural,
R$ 169,33 bilhões vão para
o custeio, comercialização e
industrialização. Para investimento, são R$ R$ 53,41 bilhões.
Na parte de custeio, comer-

Acusados do incêndio
na Boate Kiss
vão a júri popular
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O incêndio causou a morte de 242 pessoas e
636 ficaram feridas.

Por unanimidade, a Sexta
Turma do STJ decidiu, ontem
(18), que quatro investigados
pelo incêndio na Boate Kiss,
ocorrido em 2013, em Santa
Maria (RS), serão julgados pelo
Tribunal do Júri da cidade, por
homicídio. O incêndio causou
a morte de 242 pessoas e 636
ficaram feridas.
O colegiado julgou recurso
protocolado pelo Ministério
Público e pela associação dos
familiares das vítimas da tragédia para reformar uma decisão
do TJ-RS, que entendeu que os
envolvidos não deveriam ser
julgados pelo júri popular, mas

“Os socialistas
não gostam que
pessoas comuns
escolham, pois
elas podem
não escolher o
socialismo”.
Margaret Thatcher (1925/2013)
Política britânica

demais produtores, de 8% ao
ano. Nos programas de investimento os juros vão de 3% a
10,5% ao ano. Pela primeira
vez, recursos do Pronaf podem
ser usados na construção e
reforma de moradias de pequenos agricultores.
Há 20 anos, os recursos
para a agricultura comercial
e familiar eram anunciados
separados. Com as mudanças
na estrutura dos ministérios,
a agricultura familiar passou a
integrar o Ministério da Agricultura e o anuncio foi feito
conjuntamente. “Depois de
duas décadas de separação, a
família agrícola brasileira está
novamente reunida. Assim
como eu, o presidente Bolsonaro tem a convicção de que
todos são empreendedores e
podem conviver em harmonia”,
disse a ministra da Agricultura,
Tereza Cristina (ABr).

por um juiz criminal. Dessa forma, poderiam ser condenados a
uma pena menor por homicídio
culposo, e não doloso.
Ao decidir a questão, a
Turma seguiu voto proferido
pelo relator ministro Rogério
Schietti Cruz. Ele entendeu
que os sócios da Boate Kiss,
bem como os músicos integrantes da banda Gurizada
Fandangueira, que se apresentava no momento em que
começou o incêndio, estavam
cientes dos riscos do uso
de fogos artifícios, que não
poderiam ser acionados em
ambientes fechados (ABr).
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cialização e industrialização,
os juros para o Pronaf, que
reúne os pequenos agricultores, são de 3% a 4,6% ao ano.
Para o Pronamp, que reúne os
médios agricultores, os juros
serão de 6% ao ano e para os

Medida Provisória
facilita leilões de
bens apreendidos
de traficantes

A MP que tem por objetivo
facilitar a venda de bens apreendidos em ações de combate
ao tráfico de drogas, foi publicada no DOU de ontem (18). A
medida dá à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas
(Senad) o poder de leiloar esses
bens antes do término do processo criminal. A expectativa
do governo é que ela facilite
a transformação dos produtos
em recursos financeiros para
custear ações de repressão
policial, compra de equipamento, campanhas contra o
uso de drogas, atendimento a
dependentes químicos, entre
outras ações.
Segundo o Ministério da
Justiça, existem 30 mil bens
que estão à disposição da União
aguardando destinação, depois
de terem sido apreendidos
em operações de combate ao
tráfico de drogas. E que há,
ainda um número ainda maior
de bens que foram aprendidos e aguardam o término do
processo criminal para serem
destinados aos leilões. A pasta
estima que este número chegue
a 50 mil.
Pela proposta, os bens poderão ser vendidos abaixo
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O governo anunciou ontem
(18) a liberação de R$ 225,59
bilhões em créditos para financiamento de pequenos,
médios e grandes agricultores
pelo Plano Safra 2019/2020.
Do total, R$ 31,22 bilhões são
para o Programa Nacional da
Agricultura Familiar (Pronaf).
O crédito estará disponível a
partir de 1° de julho. Do valor
do total do plano, R$ 222,74
bilhões vão para o crédito rural,
R$ 1 bilhão para subvenção ao
seguro rural e R$ 1,85 bilhão
para apoio à comercialização.
A ministra da Agricultura,
Tereza Cristina, comemorou
os valores anunciados. “Investir na agropecuária é uma
aposta na interiorização do
desenvolvimento, na geração
de emprego e renda, na segurança alimentar, no superavit
da nossa balança comercial,
na nossa prosperidade como
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Plano Safra terá R$ 225,59 bilhões
em créditos para agricultores

tramitação mais rápida pode
elevar a confiança do mercado
e produzir efeitos para o início
de 2020, e uma aprovação
mais demorada pode adiar a
recuperação para o segundo

semestre do ano que vem.
“Neste momento tudo está
condicionado à aprovação da
reforma e a que reforma será
aprovada. O timing da reforma
é fundamental” (ABr).

Leilão de ativos da Avianca
será dia 10 de julho
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Até o momento, três empresas estão na disputa pelos
ativos da Avianca.

Suspenso desde o dia 5 de
maio, o leilão de venda de ativos
da Avianca será realizado no
dia 10 de julho. A 2ª Câmara
Reservada de Direito Empresarial do TJ-SP autorizou a
realização de leilão para a venda
de sete unidades produtivas
individuais (UPIs), previstas
no processo de recuperação
judicial da Avianca.
O edital com as regras do
certame está no Diário da Justiça Eletrônico. Seis UPIs correspondem essencialmente às
autorizações de voos e direitos
de uso de horários de chegadas
e partidas, os chamados slots,
nos aeroportos de Congonhas,
Guarulhos e Santos Dumont. A
outra UPI trata do programa de

fidelidade da Avianca, o Amigo.
Até o momento, três empresas
estão na disputa pelos ativos da
Avianca. Em abril, a Latam e a
GOL anunciaram ter fechado
um acordo com um dos maiores
credores da Avianca, Elliott. No
início de março, a Azul manifestou interesse em comprar parte
dos ativos da empresa.
Sem voar desde o dia 24 de
maio, a Avianca foi cobrada no
último sábado (15) pela Anac
que divulgou nota reforçando
a obrigação da empresa de
“oferecer para a escolha do
passageiro as alternativas de
reacomodação em voos de
outras companhias aéreas e
de reembolso integral do valor
pago” (ABr).

Autorização para
trabalho aos domingos e
feriados será permanente

Otmar de Oliveira

Moro: uma forma de a
sociedade ‘se aproveitar’ da
lucratividade do tráfico.

do preço avaliado, caso não
encontrem compradores nos
leilões. Quem arrematar algum
bem também não poderá ser
responsabilizado por eventuais pagamentos de dívidas
contraídas antes da apreensão.
O ônus vai permanecer com o
antigo proprietário. O ministro
Sergio Moro disse que a MP vai
aproveitar a “lucratividade” do
tráfico de drogas para financiar
ações da União e dos estados
no combate às drogas.
A MP também facilita o acesso dos estados a esses recursos.
Atualmente, as transferências
de valores só ocorrem se os
estados apresentarem projetos
e por meio da realização de
convênio com a União. Com
a MP, os recursos poderão ser
transferidos com a assinatura
de um termo de adesão com
a demonstração dos atendimentos de alguns critérios
condicionantes (ABr).

A medida abrange o comércio, a indústria, os transportes em
geral, a educação e a cultura.

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério
Marinho, assinou ontem (18),
uma portaria que ampliou
para 78 setores da economia a
autorização permanente para
que funcionários trabalhem
aos domingos e nos feriados.
Por meio da rede social Twitter,
ele comunicou a medida, que
abrange, entre outros setores, o
comércio, a indústria, os transportes em geral, a educação e
a cultura.
De acordo com o secretário,
os empregados que trabalharem aos domingos e feriados
terão folgas em outros dias da
semana. Marinho disse que a
nova norma preserva os direitos
trabalhistas e que a autorização
permanente facilitará a criação
de empregos.
“Muito mais empregos! Assinei portaria que autoriza

empresas a funcionar aos domingos e feriados. Com mais
dias de trabalho das empresas,
mais pessoas serão contratadas. Esses trabalhadores terão
suas folgas garantidas em outros dias da semana. Respeito à
Constituição e à CLT”, postou o
secretário na rede social.
Mais cedo, Marinho havia
se reunido com o deputado
Jerônimo Goergen (PP-RS),
relator da MP da Liberdade
Econômica. Os dois também
discutiram a revisão das normas reguladoras de saúde e
de segurança no trabalho, que
está sendo gradualmente feita
pelo governo para flexibilizar as
atividades produtivas. Segundo
Marinho, as mudanças estão
sendo feitas sem descumprir a
legislação e de forma a manter
a segurança no ambiente de
trabalho (ABr).

