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“O mundo é um lugar 
perigoso de se viver, 
não por causa daqueles 
que fazem o mal, mas 
sim por causa daqueles 
que observam e deixam 
o mal acontecer”.
Albert Einstein (1879/1955)
Físico teórico alemão
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O relator da reforma da 
Previdência no Se-
nado, senador Tasso 

Jereissati (PSDB-CE), defen-
deu ontem (8) que os senado-
res confi rmem na Casa, sem 
alterações, o mesmo texto 
aprovado pelos deputados. 
Uma mudança no mérito do 
texto faria com que a proposta 
tivesse que voltar para análise 
da Câmara. 

“O Brasil não suportaria 
que esse projeto da Câmara 
voltasse para a Câmara; e, 
na Câmara, fosse aberta uma 
outra comissão especial, o que 
levaria a outra discussão no 
plenário, o que faria retornar 

Previdência: relator no 
Senado defende aprovação 
de texto que veio da Câmara

o projeto para cá e levar essa 
reforma para o ano que vem. 
O nosso país não suportará 
que uma questão como essa 
se prolongue tanto tempo”, 
defendeu.

O senador disse que pre-
tende apresentar seu parecer 
sobre a constitucionalidade 
do texto em até três semanas. 
Tasso disse que pretende dei-
xar “praticamente incólume” 
aquilo que é o coração do que 
foi aprovado na Câmara e que 
o que não foi contemplado 
virá por meio de uma PEC 
paralela. O tucano também 
se comprometeu a fazer as 
audiências públicas que forem 

necessárias na CCJ, “com toda 
humildade e paciência que nos 
cabe ter neste momento”.

A presidente da CCJ, sena-
dora Simone Tebet (MDB-MS), 
considerou positivo o texto 
que foi aprovado na Câmara. 
“A reforma já chega como uma 
reforma mais justa e pronta 
para ser debatida nesta Casa. 
Ela não chega pronta; ela chega 
para o debate, o debate que 
se dará na Comissão de Cons-
tituição e Justiça”, disse. No 
Senado, as etapas até a votação 
da proposta em plenário são 
mais rápidas que na Câmara.

Pelo regimento da Casa, na 
CCJ, a matéria pode tramitar 

No Senado, as etapas até a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC)

em plenário são mais rápidas que na Câmara.

por 30 dias, dentro desse 
prazo, o relator senador Tasso 
Jereissati tem 20 dias para 
apresentar seu relatório que 
dirá se o texto está ou não em 

conformidade com a Consti-
tuição. Até o encerramento da 
discussão da matéria na comis-
são, os senadores, membros da 
comissão, podem apresentar 

emendas ao texto. Se aprovado 
como veio da Câmara, o texto 
vai à promulgação em sessão 
solene conjunta do Congresso 
Nacional (ABr).

Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola (LSPA), 
divulgado hoje (8) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE), prevê 
recorde de  239,7 milhões de 
toneladas da safra nacional 
de cereais, leguminosas e 
oleaginosas julho. A projeção 
representa aumento de 5,8% 
na comparação com julho de 
2018 e de 1,6% na comparação 
com junho de 2019. 

Pela série histórica, o recorde 
nacional da safra foi alcançado 
na safra 2017, quando foram 
colhidas 238,4 milhões de to-
neladas de grãos. 

Segundo os dados do levan-
tamento, a área colhida aumen-
tou 3,2% na comparação anual. 
A estimativa é de 62,9 milhões 
de hectares. Os principais pro-
dutos verifi cados pelo IBGE são 
o arroz, o milho e a soja. Juntos, 
estes representam  92,7% da 
produção estimada, ocupando 

A safra deste ano deve alcançar 113,2 milhões de toneladas

de soja, 10,3 milhões de toneladas de arroz

e 98,8 milhões de toneladas de milho.

Em manifestação enviada 
ao ministro Luiz Fux, do STF, 
o ministro da Justiça, Sergio 
Moro, disse que não orientou 
a Polícia Federal a destruir 
mensagens obtidas por meio da 
invasão de aparelhos celulares 
de autoridades da República. O 
caso é investigado pela Opera-
ção Spoofi ng, que resultou na 
prisão preventiva de quatro 
pessoas. Moro afi rmou que não 
tem acesso à investigação su-
pervisionada pelo juiz Vallisney 
de Souza Oliveira, da 10ª Vara 
Federal de Brasília.  

A questão da inutilização das 
provas passou a ser discutida 
no mês passado, quando, por 
meio de nota, o presidente do 
STJ, ministro João Otávio de 
Noronha, confi rmou que teve 
seu celular invadido. O magis-
trado afi rmou ter sido comuni-
cado por Moro que o material 
obtido nas investigações seria 
“descartado para não devassar 
a intimidade de ninguém”.

No documento enviado on-
tem ao STF, o ministro da Jus-
tiça disse que o entedimento 

Moro negou orientação à PF 

para destruição de provas.

A maioria das empresas ainda 
não está pronta para atender às 
exigências da Lei de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD), 
revela pesquisa divulgada on-
tem (8) pela Serasa Experian. 
A LGPD disciplina como em-
presas e entes públicos podem 
coletar e tratar informações de 
pessoas, estabelecendo direi-
tos, exigências e procedimen-
tos nesses tipos de atividade.

De acordo com o levanta-
mento, 85% das empresas 
brasileiras afi rmaram que ain-
da não estão preparadas para 
garantir os direitos e deveres 
em relação ao tratamento de 
dados pessoais, que começará 

Pesquisa da Serasa diz que isso 

deve ocorrer em até um ano.

Crédito do FGTS na Caixa
Os trabalhadores com conta pou-

pança na Caixa que não quiserem 
o crédito automático do FGTS já 
podem solicitar o cancelamento pela 
internet. A solicitação para cancelar 
o crédito automático em conta pou-
pança está disponível no site (fgts.
caixa.gov.br) a partir de segunda-
-feira (12). No site, o trabalhador 
pode visualizar o valor a receber, 
a data do saque e quais canais de 
atendimento estão disponíveis. 

O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, disse ontem 
(8), em São Paulo, que o go-
verno pretende praticamente 
dobrar o percentual de cargas 
transportadas por trens nos 
próximos oito anos. “Vamos 
mudar a participação do modo 
de transporte ferroviário de 
15% para 29% em oito anos”, 
afi rmou durante palestra. Ele 
disse que estão sendo buscadas 
soluções criativas para contor-
nar a falta de recursos e tirar os 
projetos do papel. “Nós vamos 
fazer ativos sem depender de 
orçamento”, destacou.

Como exemplo, Freitas dis-
se que parte da Ferrovia de 
Integração do Centro-Oeste, 
que deverá escoar a produção 
de grãos da região, deverá ser 
construída pela mineradora 

Governo pretende tirar a participação do modo de transporte 

rodoviário de 15% para 29% em oito anos”.

O aquecimento global causa-
do pelo ser humano provocará 
temperaturas extremas, como 
secas e chuvas torrenciais em 
todo o mundo, prejudicando a 
produção agrícola e a segurança 
alimentar. Esta é a previsão 
feita pelo Painel Intergover-
namental sobre Mudanças Cli-
máticas da ONU, em relatório 
divulgado na manhã de ontem 
(8). As populações mais pobres 
da África e da Ásia, afetadas por 
guerras e fl uxos migratórios, 
serão as mais prejudicadas 
pelo aquecimento global e pela 
escassez de alimentos. 

Já as Américas do Norte e 
Sul, o Mediterrâneo e a África 
podem sofrer com um maior 
número de incêndio e deserti-
fi cações. O relatório se concen-
tra principalmente na relação 
entre as mudanças climáticas, 
o uso do solo e a produção 
agrícola. Ele foi escrito por 66 
especialistas e pesquisadores 
de todo o mundo. O relatório 
conclui que a produção susten-
tável de alimentos, a gestão das 

fl orestas e do carbono orgânico 
no solo, a conservação dos 
ecossistemas e as dietas “plant-
-based” são instrumentos para 
reduzir os gases causadores doe 
efeito estufa. 

Seria uma medida efi caz a 
conservação de ecossistemas 
que capturam grandes quan-
tidades de carbono, como os 
pântanos, zonas úmidas, pas-
tagens, manguezais e fl orestas. 
De acordo com os especialistas, 
a fome no futuro também po-
deria ser combatida se mais 
pessoas reduzissem o consumo 
de carne, dando preferência a 
uma dieta baseada em plantas. 

Em outubro de 2018, o IPCC 
tinha publicado um outro rela-
tório no qual alertava que, se o 
mundo não reduzisse imedia-
tamente a produção de gases 
causadores do efeito estufa, 
em 2030 o aquecimento global 
superaria em 1,5ºC os níveis 
pré-industriais, causando danos 
severos, como escassez de água, 
incêndios e instabilidade na 
produção de alimentos (ANSA).

O aquecimento global provocará temperaturas extremas,

como secas e chuvas torrenciais.
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Cereais, leguminosas e oleaginosas 
podem ter safra recorde

A safra deste ano deve al-
cançar 113,2 milhões de to-
neladas de soja, 10,3 milhões 
de toneladas de arroz e 98,8 
milhões de toneladas de milho. 
Na distribuição regional, o 
Centro-Oeste representa 46,1% 
da safra brasileira de grãos. Na 
região, apenas o estado do Mato 
Grosso responde por 28,1%. Em 
segundo lugar regional está a 
região Sul, com 32,6%. O Para-
ná desponta como o segundo 
estado com melhor estimativa 
- 15,4% da produção nacional. 

Os destaques da estimativa 
do mês, na comparação com 
junho, foram a terceira safra de 
feijão (10,0%), a aveia (6,5%), a 
segunda safra de milho (5,1%), 
algodão herbáceo (0,8%) e soja 
(0,5%). Já, a segunda safra de 
feijão (-4,8%), trigo (-4,5%), ar-
roz (-1,7%), café arábica (-1,4%), 
sorgo (-0,8%) e a primeira safra 
do milho (-0,2%), têm previsão 
de redução dos resultados (ABr).

87,3% da área a ser colhida.
Na evolução da área utilizada 

por cada cultura, o milho teve 
aumento de cultivar de 7,1% na 
comparação com o registrado 
em 2018. A área de colheita de 
soja cresceu 2,2% e a do arroz 

diminuiu em 10,3%, tendo 
como referência o resultado 
do ano passado. Na estimativa 
da produção, houve aumento 
de 21,4% para o milho e queda 
de 4,0% para a soja e de 12,7% 
para o arroz.

Aquecimento global 
causará fome e 

migrações, alerta ONU

Moro nega orientação para 
destruir mensagens da Spoofi ng

de João Otávio Noronha foi 
“apenas um mal-entendido 
quanto á declaração sobre a 
possível destinação do material 
obtido pela invasão criminosa 
dos aparelhos celulares, consi-
derando a natureza ilícita dele 
e as previsões legais”. Luiz 
Fux é relator de uma ação de 
descumprimento de preceito 
fundamental, aberta pelo PDT, 
que pediu a proteção do mate-
rial (ABr).

Governo quer dobrar transporte 
de carga por ferrovias

Vale como contrapartida pela 
renovação do contrato de 
concessão da Estrada de Ferro 
Vitória-Minas. 

O ministro comentou ainda 
que vão ser preparados os mo-
delos de acordo para encerrar os 
contratos das concessionárias 
de estradas e aeroportos que 
enfrentam difi culdades fi nan-
ceiras. “Devemos fechar com 
o mercado a metodologia para 
indenizar os investimentos não 
amortizados, criando incentivos 
para aquele concessionário ade-
rir ao acordo”, disse o ministro 
a respeito da estratégia para 
romper os contratos antes do 
fi m do prazo de vigência.

Entre as concessionárias 
que já demonstraram interesse 
em devolver os ativos está a 
administradora do Aeroporto 
de Viracopos e da BR 040, que 
passa por Goiás, DF e Minas 
Gerais. “Temos um problemaço 
para resolver que são aquelas 
concessões que deram errado. 
Em algum momento, a ideo-
logia substitui a aritmética. 
Quando isso acontece, as coisas 
não dão certo”, ressaltou. A 
ideia é fazer aditivos nos con-
tratos para manter as rodovias 
e aeroportos em bom estado e 
funcionando (ABr). 

Maioria das empresas não tem 
como atender à LGPD

a vigorar no Brasil em agosto 
de 2020. A maioria pretende 
estar pronta em até um ano. 
A pesquisa foi realizada em 
março e ouviu executivos de 
508 companhias de 18 ramos 
de atividades, com diferentes 
portes e segmentos, em todas 
as regiões do país.

Os resultados mostram ainda 
que 72% das companhias com 
mais de 100 funcionários pre-
tendem contratar uma pessoa 
de mercado especializada, uma 
consultoria ou assessoria para 
atender à primeira lei federal 
voltada exclusivamente à pro-
teção de dados. Ainda segundo 
a pesquisa, com a chegada da 
lei, quase 73% das empresas 
esperam algum impacto, ou um 
impacto muito signifi cativo, na 
atual infraestrutura de tecno-
logia de informação.

De acordo com a Serasa, 
outro aspecto evidenciado pela 
pesquisa é a maneira como as 
empresas coletam dados e per-
missões de uso de informações 
pessoais de consumidores e 
usuários de serviços. Na mé-
dia de todos os segmentos, as 
companhias preferem investir 
mais no relacionamento pes-
soal (reuniões, feiras, eventos 
etc.) e nas mídias sociais (ABr).


