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“O que não 
sei, adivinho e, 
com sorte, você 
adivinha sempre 
o que, cedo ou 
tarde, acaba 
acontecendo”.
Dalton Trevisan (1925)
Escritor brasileiro
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O medo do desemprego 
aumentou e a satisfa-
ção com a vida dimi-

nuiu entre os brasileiros. É 
o que revela a pesquisa da 
Confederação Nacional da 
Industria (CNI), divulgada 
ontem (3). O índice do medo 
do desemprego cresceu 2,3 
pontos em relação a abril e 
alcançou 59,3 pontos em ju-
nho. O indicador está acima da 
média histórica, que é de 49,9 
pontos, mas está 8,6 pontos 
menor do que o registrado 
em junho de 2018. 

Segundo a CNI, o medo do 
desemprego vem aumentan-
do desde dezembro, quando 
atingiu o valor mínimo nos 
últimos cinco anos. Para a 

Medo do desemprego 
aumenta e satisfação com 
a vida diminui, diz CNI

entidade, a situação está um 
pouco melhor do que há um 
ano, mas, ainda assim, há uma 
certa frustração com o mercado 
de trabalho que, na verdade, 
refl ete o fraco desempenho 
da economia. Em nota, a CNI 
afi rma que “para reverter essa 
situação, é preciso, fundamen-
talmente, que o Brasil volte a 
criar empregos”.

O medo é maior entre as 
pessoas com mais de 45 anos 
de idade e com menor grau de 
instrução. Entre os brasileiros 
que têm entre 45 e 54 anos, o 
índice do medo do desemprego 
subiu 7,1 pontos frente a abril e 
fi cou em 60,1 pontos em junho. 
Entre as pessoas cujo grau de 
instrução vai até a quarta série 

do ensino fundamental, o medo 
do desemprego aumentou 6,1 
pontos na comparação com 
abril e atingiu 65,1 pontos em 
junho. O medo é maior no Nor-
deste, onde o índice alcançou 
66 pontos em junho. Já a região 
Sul apresenta o menor índice, 
47,9 pontos, abaixo da média 
nacional.

A frustração dos brasileiros 
nestes primeiros meses de 2019 
também aparece no índice de 
satisfação com a vida. O indi-
cador caiu 0,5 ponto na com-
paração com abril e fi cou em 
67,4 pontos em junho, abaixo da 
média histórica de 69,6 pontos. 
Mesmo assim, está 2,6 pontos 
acima do verifi cado em junho de 
2018. É maior entre as pessoas 

Há uma certa frustração com o mercado de trabalho que, na verdade,

refl ete o fraco desempenho da economia.

que têm curso superior. Nesse 
estrato da população, o índice 
caiu de 71,4 pontos em abril 
para 68,6 pontos em junho.

De acordo com a CNI, o 
acompanhamento dos índices 

de satisfação com a vida e de 
medo do desemprego ante-
cipa o que vai ocorrer com o 
consumo das famílias. Pessoas 
menos satisfeitas com a vida e 
com medo de perder o emprego 

tendem a reduzir o consumo, 
o que aumenta as difi culdades 
de recuperação da economia. 
A pesquisa ouviu 2 mil pessoas 
em 126 municípios entre 20 e 
23 de junho (ABr).

Ag.CNI de Notícias

Chamada do ProUni 
Quem estava aguardando o 

resultado da segunda chamada 
do ProUni, referente ao segundo 
semestre, já pode conferi-lo no 
site (http://siteprouni.mec.gov.
br/). Os pré-selecionados têm 
até a próxima terça-feira (8), 
para apresentar às instituições os 
documentos que comprovem as in-
formações fornecidas no momento 
da inscrição. É de responsabilidade 
do aluno checar a hora e o local de 
comparecimento.

Pesquisa Origem Destino 
2017, apresentada ontem (3) 
pelo Metrô, mostrou que o 
horário do meio-dia passou a 
ser o mais movimentado na 
região metropolitana de São 
Paulo, ao chegar aos 5,2 mi-
lhões de viagens diárias. Esse 
número, que é 30% maior do 
que registrado em 2007 con-
sidera as viagens motorizadas 
ou não, ultrapassa os picos 
da manhã (4,5 milhões) e da 
tarde (4 milhões). As viagens 
motorizadas são aquelas feitas 
por metrô, trem, ônibus, auto-
móveis e motocicletas, sendo 
as não motorizadas realizadas 
por bicicleta ou a pé.

A pesquisa destaca a redução 
de 10% do tempo médio de 
viagem das pessoas nos trans-
portes coletivos na região. A 
média atual fi ca em 60 minutos, 
contra 67 minutos em 2007. De 
forma geral, o tempo médio das 
viagens em todos os modos caiu 
14%: de 39 para 34 minutos, 
entre 2007 e 2017. A maior 
queda ocorreu nos modos não 
motorizados (bicicleta ou a 
pé), cujo tempo médio caiu 
24%, passando de 17 para 13 
minutos. 

Uma série de 
violentas explo-
sões na cratera do 
vulcão Stromboli, 
situado na ilha ita-
liana homônima, 
provocou pânico 
ontem (3) entre os 
turistas que lotam 
a região neste iní-
cio de verão euro-
peu. O fenômeno 
gerou dois rios de 
lava e lançou frag-
mentos de magma 
que provocaram 
incêndios em plan-
tações na monta-
nha. Assustados 
com as explosões, 
turistas se atira-
ram no mar para 
se proteger. 

As balsas que 
fazem o transporte 
para a ilha volta-
ram para o porto, 
e pessoas foram 
postas em barcos 
para não ficarem na praia. 
“Houve uma grande explosão, 
ouvimos um barulho, depois se 
elevou uma coluna de fumaça, 
com fragmentos de lava incen-
diária sobre Ginostra [um dos 
vilarejos da ilha] e chamas nas 
laterais do vulcão”, disse uma 
testemunha.

“Enxergamos uma coluna 
de fumaça negra no vulcão, 
ouvimos um barulho muito 
forte, não dá para ver metade 
da ilha”, contou uma pessoa que 
está em Lipari, a 40 quilômetros 
de Stromboli. Apesar disso, a 
Proteção Civil indicou que não 

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, disse ontem 
(3) que a união entre Execu-
tivo e Legislativo é a chave 
para o sucesso do Brasil. E 
que os dois Poderes devem dar 
exemplo e construir um país 
melhor para todos. As decla-
rações foram feitas durante a 
cerimônia no Comando Militar 
do Sudeste. Bolsonaro iniciou 
o discurso com agradecimen-
tos: “Obrigado parlamentares, 
deputados e senadores, que 
entendem, assim como o 
Executivo, que a nossa união 
é a chave do sucesso do nosso 
Brasil”.

Segundo Bolsonaro, o Exe-
cutivo e o Legislativo não 
precisam de pacto assinado no 
papel. “O que podemos fazer 
com a nossa união é um Brasil 
melhor para todos. Isso tem 
que sair do papel, tem que sair 
do discurso fácil de político. 
Nós temos que dar exemplo, 

Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e o governador de São Paulo, 

João Doria, na solenidade no Comando Militar do Sudeste.
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Fumaça toma conta do vulcão Stromboli, 

na Itália.

A Agência das Nações Uni-
das para Refugiados (Acnur) 
acaba de lançar no Brasil uma 
campanha com o tema #Gente-
DaGente para mostrar que os 
refugiados são pessoas como 
quaisquer outras. A agência 
diz que ainda existem mitos 
de que estas pessoas seriam 
“terroristas”, “fugitivos” ou que 
“roubarão os nossos empregos” 
e que a campanha pretende in-
formar melhor a esse respeito.

Segundo o representante da 
Acnur no Brasil, José Egas, “re-
fugiados são pessoas que têm 
sonhos e planos para um futuro 
melhor, como qualquer um. A 
campanha mostra exatamente 
isso, e está sendo lançada para 
informar e gerar empatia no 
público brasileiro. A diretora 
da campanha, Carla Cancellara, 
disse que “a vida dos refugiados 
não era diferente das nossas 
antes de deixarem seus países: 
todos tinham e continuam 
tendo famílias, amigos, sonhos 
e um objetivo para o futuro”.

A campanha #GenteDaGente 
mostra refugiados que estão re-
construindo suas vidas no Bra-

A iniciativa mostra pessoas 

que estão reconstruindo

suas vidas.

Homens que agridem mulhe-
res no estado do Rio de Janeiro 
terão de usar tornozeleiras 
eletrônicas, como as utilizadas 
para monitorar presos do re-
gime semiaberto. Neste caso, 
a própria vítima vai perceber, 
por meio de um aparelho que 
vibra, que o agressor está em 
um raio de 200 metros, pró-
ximo à pessoa e infringindo 
decisão judicial. Isso revela 
a possibilidade de a mulher 
estar em iminente perigo pela 
proximidade. 

A medida segue determina-
ção judicial da 5ª Vara de Vio-
lência Doméstica. Para atender 
inicialmente a tais demandas, 
a Seap vai disponibilizar 20 
equipamentos. Até o momen-
to, a Justiça autorizou o uso 
de dois aparelhos.´De acordo 
com o secretário de Estado de 
Administração Penitenciária, 
Alexandre Azevedo, a torno-
zeleira eletrônica fará com 
que o estado atue de maneira 
mais repressiva no combate à 
violência contra a mulher.

Os dispositivos eletrônicos 
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Bolsonaro: União entre Executivo 
e Legislativo é chave para sucesso

forças auxiliares, o sacrifício 
tem que ser dividido para todos, 
para que possamos colher os 
frutos lá na frente”.

Bolsonaro citou a recente 
viagem ao Japão e disse que o 
governo brasileiro demonstrou 
que o país é independente e tem 
autonomia. “É um país que não 
será subjugado ou tutelado por 
quem quer que seja”. 

Ele voltou a comemorar o 
acordo entre o Mercosul e a 
UE e disse que isso iria ocorrer 
quando o “grande bloco da Amé-
rica do Sul não mais se pautasse 
pelo viés ideológico e, sim, pelo 
viés do livre comércio”.

A cerimônia marcou a pas-
sagem do Comando Militar do 
Sudeste para o general Marcos 
Antonio Amaro dos Santos, que 
substitui o general Luiz Eduar-
do Ramos Baptista Pereira, que 
assumiu o cargo de ministro 
na Secretaria de Governo da 
Presidência (ABr).

Executivo e Legislativo. E da-
remos exemplo, para o Brasil 
realmente chegar ao local dos 
sonhos de todos nós”.

Bolsonaro disse também que 
o povo brasileiro é mais impor-
tante que qualquer instituição 
nacional e que ele deve lealdade 

absoluta somente à população. 
Ao se dirigir aos militares, o 
presidente fez uma referência 
à reforma da Previdência, afi r-
mando que é necessário “sacri-
fício” de todos para colher bons 
resultados no futuro. “Fiquem 
tranquilos, meus colegas das 

Explosões em vulcão 
na Itália geram pânico

há motivos para evacuar a ilha 
e que, até o momento, não há 
registro de vítimas.

Stromboli fi ca no arquipélago 
das Eólias, na Sicília, e foi um 
importante entreposto para os 
cruzados provenientes das cos-
tas italianas, espanholas e gre-
gas, mas uma série de tsunamis 
na era medieval a deixou desa-
bitada. A ilha permaneceu vazia 
até o fi m do século 17, quando 
teve início seu repovoamento 
moderno. Atualmente, conta 
com cerca de 400 habitantes 
e é um concorrido destino de 
verão (ANSA).

Agressores de mulheres 
usarão tornozeleira 

dão à vítima mais segurança 
e aumentam a abrangência da 
fi scalização do Judiciário, com 
o fornecimento de informações 
relativas ao agressor, como 
locais percorridos, a partir 
de que horário fi cou em sua 
residência, ou se ausentou da 
comarca onde reside, sem au-
torização judicial. Além disso, 
tais equipamentos certifi cam a 
distância entre o agressor e a 
mulher (ABr).Meio-dia é o novo horário 

de pico em São Paulo

Nas viagens motorizadas 
houve aumento das viagens por 
transporte sobre trilhos (metrô 
e trem). “A taxa de crescimento 
de 53% neste sistema está rela-
cionada aos altos investimentos 
na ampliação da rede de metrô, 
que cresceu 46% (28,4 km) 
entre 2007 e 2017, saindo de 
61,4 para 89,8 km de exten-
são, e também na melhoria da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos”, diz o Metrô.

Segundo os dados, o deslo-
camento feito pelas mulheres 
por meio do transporte público 
cresceu 10%, fi cando maior do 
que o índice dos homens que 
teve queda de 3% no período 
de dez anos.

As viagens de táxi tiveram 
crescimento de 414%, refl exo 
da entrada em operação dos 
serviços demandados por 
aplicativos, que são 79% do 
total de viagens desse modo. O 
automóvel continua liderando 
com 11,3 milhões de viagens 
por dia (ABr).

ONU lança campanha
de sensibilização
sobre refugiados

sil, apresentando brevemente 
as suas histórias. A iniciativa é 
composta por anúncios, fi lme e 
ações para gerar envolvimento 
nas redes sociais. “A ideia é 
que, conhecendo as histórias 
de alguns dos mais de 11 mil 
refugiados e solicitantes de 
refúgio que hoje vivem no 
Brasil, os brasileiros fi quem 
ainda mais sensibilizados e os 
acolham bem, sem nenhum 
tipo de preconceito,” explicou 
(ONU News/ABr).


