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“Existem pessoas menos 
qualifi cadas que você, 
fazendo coisas que 
você gostaria de fazer, 
simplesmente porque 
elas decidiram tomar 
atitude”.
Jack Ma (1964)
Fundador da Alibaba Group
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Representantes da Fren-
te Nacional dos Prefei-
tos (FNP) manifesta-

ram satisfação após encontro 
com o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
ao serem informados que a 
proposta de emenda à cons-
tituição (PEC) paralela à 
reforma da Previdência, prevê 
a adesão automática de mu-
nicípios à reforma assim que 
a lei ordinária for aprovada 
pelas assembleias estaduais.

“Saímos muito contentes 
daqui. Vota-se a PEC da Pre-
vidência, aquela já aprovada 
na Câmara, e 15 dias depois 

PEC paralela da Previdência 
prevê adesão automática 
sem passar pelas câmaras

vota-se a PEC paralela. E essa 
PEC terá a seguinte condição: 
os governadores aprovam por 
lei ordinária a reforma previ-
denciária e os municípios não 
precisarão fazer lei. O que for 
aprovado valerá para todas as 
cidades”, explicou o presidente 
da FNP, Jonas Donizette, pre-
feito de Campinas.

Segundo o texto da PEC 
paralela, tudo que for aprovado 
pelas assembleias legislativas 
também valerá para os municí-
pios. Caso os prefeitos queiram 
desfazer a adoção integral da 
reforma, eles deverão apresen-
tar às câmaras de vereadores e 

aprovar, em até um ano, uma lei 
ordinária tratando do assunto.

Donizette destacou ainda 
a importância da reforma tri-
butária, que está em fase de 
discussão na CCJ do Senado. 
A proposta que altera as regras 
fi scais tem como primeiro signa-
tário o presidente do Senado, e 
foi apresentada com o apoio de 
67 senadores, mais de 80% da 
composição da Casa. “O povo 
brasileiro quer saber de desen-
volvimento do país. Então nós 
trouxemos o apoio dos prefeitos 
à condução de Davi Alcolumbre 
e sua posição equilibrada em 
priorizar temas que atendem à 

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu ontem (12), a diretoria-executiva

da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP).

população”, afi rmou.
Participaram da reunião os 

prefeitos Clécio Luis (Macapá), 

Edvaldo Nogueira (Aracaju), 
Arthur Virgílio (Manaus), Du-
arte Nogueira (Ribeirão Preto), 

Izaias Santana (Jacareí) e 
Cesar Silvestri (Guarapuava) 
(Agência Brasil/Ag.Senado).

O total de bois, vacas e novilhos abatidos no segundo trimestre 

chegou a 8,04 milhões de animais.

O abate de bovinos e suínos 
cresceu no segundo trimestre 
no país, tanto na comparação 
com o primeiro trimestre 
quanto em relação ao segundo 
trimestre de 2018. Os dados do 
setor pecuário foram divulga-
dos ontem (12) pelo IBGE. O 
total de bois, vacas e novilhos 
abatidos no segundo trimes-
tre chegou a 8,04 milhões de 
animais, 1,4% a mais do que 
no trimestre anterior e 3,5% 
superior ao segundo trimestre 
do ano passado. Também, fo-
ram abatidos 11,39 milhões de 
porcos, ou seja, 0,9% a mais 
do que no trimestre anterior e 
5,2% a mais do que no segundo 

trimestre de 2018. 
Já o total de frangos abatidos 

(1,42 bilhão de animais) tam-
bém cresceu em relação ao ano 
anterior (3,4%), mas caiu em 
relação ao primeiro trimestre 
deste ano (-0,9%). A aquisição 
de leite somou 5,85 bilhões de 
litros, uma alta de 6,9% em 
relação ao mesmo período do 
ano passado e uma queda de 
5,8% na comparação com o 
primeiro trimestre deste ano. A 
produção de ovos (942,45 mil 
dúzias) foi superior em 7,2% 
ao volume do mesmo período 
do ano passado e em 1,9% na 
comparação com o primeiro 
trimestre deste ano (ABr).

Em cinco anos 250 mil acidentes foram registrados

em rodovias federais.

Problemas relacionados à 
saúde dos motoristas contribuí-
ram para a ocorrência de cerca 
de 250 mil acidentes de trân-
sitos registrados em rodovias 
federais entre janeiro de 2014 
e junho de 2019. A conclusão é 
da Associação Brasileira de Me-
dicina de Tráfego (Abramet), a 
partir de dados da Polícia Rodo-
viária Federal. As ocorrências 
deixaram um saldo de 12.449 
mortos e 208.716 feridos. De 
acordo com a pesquisa, doen-
ças orgânicas dos motoristas 
são responsáveis por cerca de 
12% do total de acidentes de 
trânsito fatais. 

Como não foram contabili-
zados os casos registrados nos 
centros urbanos e rodovias 
estaduais, os números repre-
sentam apenas uma mostra 
dos acidentes de trânsito cuja 
causa está, de certa forma, 
relacionada ao quadro geral de 

As agências da Caixa Econô-
mica Federal vão abrir amanhã, 
das 9h às 15h, para liberação do 
saque de até R$ 500 em contas 
do FGTS. A Caixa também vai 
trabalhar com horário estendido 
por duas horas, hoje (13), início 
do saque, e nas próximas se-
gunda (16) e terça-feiras (17).

“Vamos avaliar o movimento 
desses dias para ver se teremos 
que abrir mais calendários es-
peciais nas semanas seguintes”, 
disse o vice-presidente de Atendi-
mento e Negócios da Caixa, Valter 
Nunes. Ele participou ontem (12) 
de transmissão no Facebook, 
juntamente com o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, e o vice-
-presidente de FGTS da Caixa, 
Paulo Angelo, para tirar dúvidas 
sobre o saque imediato.

A Caixa inicia hoje (13) o pa-
gamento dos recursos. O banco 
fará o depósito automático para 
quem tem conta poupança no 

banco, seguindo calendário 
de mês de nascimento. Quem 
nasceu em janeiro, fevereiro, 
março e abril recebe primeiro. 
Os próximos a ter acesso ao 
saque são os nascidos em maio, 
junho, julho e agosto, no dia 27 
deste mês. Em seguida, no dia 
9 de outubro, será a vez os nas-
cidos em setembro, outubro, 
novembro e dezembro.

Segundo a Caixa, cerca de 
33 milhões de trabalhadores 
receberão o crédito automático 
na conta poupança. Os clientes 
do banco que não quiserem 
retirar o dinheiro têm até 30 
de abril de 2020 para informar 
a decisão em um dos canais 
divulgados pela Caixa: site, 
Internet Banking ou aplicativo 
no celular. Os clientes da Caixa 
que têm conta corrente podem 
fazer o pedido de crédito em 
conta por meio dos canais de 
atendimento (ABr).

Ônibus no cartão
A partir da próxima segunda-

-feira (16), os paulistanos poderão 
pagar suas viagens de ônibus com 
cartão de crédito, débito e pré-
-pago, que tenham a tecnologia de 
pagamento por aproximação. Tam-
bém serão aceitos os dispositivos 
móveis que tenham a tecnologia 
NFC (pulseira, adesivo ou tag de 
relógio) e pagamento por celular. 
Inicialmente, o sistema aceitará as 
bandeiras Mastercard, Visa e Elo.

O subprocurador Augusto 

Aras, indicado por Bolsonaro 

para assumir a PGR.

No seu quarto dia de visita 
a senadores, o subprocurador 
Augusto Aras, indicado pelo 
presidente Jair Bolsonaro para 
assumir a Procuradoria-Geral 
da República (PGR), disse 
ontem (12) que o Ministério 
Público Federal precisa estar 
comprometido não só questões 
de combate à corrupção, mas 
com a economia do país.

“Tenho apenas conversado 
com os senadores sobre o nos-
so pensamento acerca de um 
Ministério Público moderno, 
capaz de atender às grandes 
necessidades de um Brasil 
novo, que exige não somente 
combate à corrupção, mas tam-

Fernando Frazão/ABr
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Protesto de europeístas em Londres, capital do Reino Unido.

Um relatório, até então man-
tido em segredo pelo governo 
do Reino Unido, revela um 
possível cenário caótico no caso 
de uma saída da União Europeia 
sem acordo. O chamado “Rela-
tório Yellowhammer” já tivera 
alguns trechos vazados pela 
imprensa nas últimas semanas, 
mas foi liberado na íntegra 
apenas ontem (12), com base 
em uma moção da Câmara 
dos Comuns que obrigava sua 
publicação.

Entre outras coisas, o do-
cumento diz que um eventual 
Brexit sem acordo pode pro-
vocar escassez de alimentos, 
bloqueios na importação de 
medicamentos por um período 
de até seis meses, aumento de 
preços penalizando sobretudo 

EPA

Roque de Sá/Ag.Senado

Problemas de saúde de motoristas 
contribuem para acidentes em estradas

por acaso e, na grande maioria, 
são passíveis de ser prevenidos. 
E uma das formas mais efi cazes 
de prevenção é a realização 
periódica do exame de aptidão 
física e mental por um médico 
de tráfego apto a avaliar se o 
condutor tem alguma doença 
que possa infl uenciar na dire-
ção”, disse Meira ao apresentar 
o resultado da análise da base 
de dados da PRF.

Ainda segundo Meira, moto-
ristas com doenças cardiovas-
culares, diabetes e epilepsia 
são os que mais devem estar 
atentos a eventuais prejuízos 
à capacidade de dirigir. Para 
a Abramet, as implicações 
dessas doenças podem com-
prometer a visão e a capacidade 
de prestar atenção, além de, 
eventualmente, provocarem 
comprometimento motor ou do 
raciocínio, além de distúrbios 
de sono (ABr).

saúde dos condutores. De acor-
do com o diretor da Abramet, 
Antonio Meira Júnior, as seis 
principais causas de acidentes 
nas rodovias federais - falta de 
atenção; ingestão de álcool; 
sono ao volante; mal súbito; 

visão restrita ou ingestão de 
substâncias psicoativas - estão, 
em maior ou menor grau, rela-
cionadas a problemas de saúde 
dos motoristas.

“A maioria dos acidentes não é 
incidental. Eles não acontecem 

Cresceu o abate de 
bovinos e suínos

no segundo trimestre

Caixa estende horário 
de atendimento

hoje e abre amanhã

Relatório ofi cial prevê 
cenário caótico após Brexit

País precisa ‘combater’
a corrupção e

‘destravar’ a economia

pessoas de baixa renda, fi las de 
caminhões no Canal da Man-
cha, protestos de rua e confl itos 
entre militantes eurocéticos e 
europeístas.

O líder do Partido Trabalhis-
ta, Jeremy Corbyn, chamou o 
quadro de “alarmante” e acusou 
o primeiro-ministro Boris Jo-
hnson, que tenta levar o Reino 
Unido a um Brexit sem acordo, 
de expor os desfavorecidos 
aos riscos de um rompimento 
abrupto. Já o secretário da 
Defesa britânico, Ben Wallace, 
afi rmou que a hipótese dese-
nhada pelo relatório não é uma 
previsão realista, mas sim um 
cenário “extremo”. 

Michael Gove, responsável 
pelos preparativos para o Brexit, 
acrescentou que o documento 
é do início de agosto e que o 
governo vem tomando medi-
das para “mitigar” os riscos. 
A oposição, no entanto, cobra 
a reabertura do Parlamento, 
que está em recesso forçado 
até 14 de outubro, a pedido de 
Johnson, que quis inviabilizar 
a aprovação de leis contra o 
Brexit. A Suprema Corte julgará 
um recurso contra a suspensão 
do Legislativo na próxima terça-
-feira (17) - (ANSA).

bém exige o destravamento da 
economia”, disse pouco antes 
de visitar o senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE).

Com a chegada ofi cial da 
indicação de Aras ao Senado, 
o líder do MDB na Casa, Edu-
ardo Braga (MDB-AM), foi 
designado pela presidente da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), Simone Tebet 
(MDB-MS), como relator da 
matéria. A expectativa é que 
no próximo dia 25, o subpro-
curador seja sabatinado. No 
mesmo dia, o nome de Augusto 
Aras deve ser submetido à 
aprovação do plenário do Se-
nado. Tanto na CCJ, como no 
plenário, a votação é secreta.

Na última terça-feira (10), 
Augusto Aras foi convidado 
pelo presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre a partici-
par da reunião de líderes da 
Casa. Na ocasião, ao sair do 
encontro, ele não respondeu 
a perguntas, disse apenas que 
as conversas com os senadores 
têm sido “proveitosas”, mas não 
respondeu a mais nenhuma 
pergunta. O senador Roberto 
Rocha (PSDB-MA) também 
falou com a imprensa depois 
da reunião e disse que Aras 
“demonstra muito preparo e 
conhecimento” (ABr).


