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“Para ganhar um Ano Novo 
que mereça este nome, você, 
meu caro, tem de merecê-lo, 
tem de fazê-lo novo, eu sei 
que não é fácil, mas tente, 
experimente, consciente.

É dentro de você que o Ano 
Novo cochila e espera desde 
sempre”.

Carlos Drummond de Andrade (1902/1987)
Poeta e cronista brasileiro
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A taxa de desocupa-
ção no país fechou o 
trimestre encerrado 

em novembro em 11,2%, 
segundo pesquisa IBGE. O 
estudo considera desocupa-
das as pessoas que estão sem 
emprego, mas que buscaram 
efetivamente um trabalho nos 
30 dias anteriores à coleta 
dos dados. O levantamento 
aponta que 11,9 milhões de 
pessoas compõem a popula-
ção desocupada. A taxa de 
desocupação caiu 0,7 ponto 
percentual no trimestre de 
junho a agosto, que ficou 
em 11,8% e foi inferior 0,4 
ponto percentual em relação 

Taxa de desemprego fecha 
o trimestre encerrado em 
novembro em 11,2%

ao mesmo trimestre de 2018, 
de 11,6%.

A população desempregada 
teve redução em ambas as 
comparações, de menos 5,6%, 
ou 702 mil pessoas a menos, em 
relação ao trimestre de junho a 
agosto, e de menos 2,5%, 300 mil 
pessoas a menos, em relação ao 
mesmo trimestre de 2018. Em 
relação à população ocupada, 
o levantamento mostra que são 
94,4 milhões, novo recorde da 
série histórica iniciada em 2012. 
A população ocupada cresceu 
0,8%, com mais 785 mil pessoas 
trabalhando em relação ao tri-
mestre anterior e 1,6%, mais 1,5 
milhão de pessoas, em relação 

ao mesmo trimestre de 2018.
O número de empregados 

com carteira de trabalho assina-
da no setor privado, sem incluir 
trabalhadores domésticos, che-
gou a 33,4 milhões, crescimento 
de 1,1%, ou seja, mais 378 mil 
pessoas com carteira assinada 
em relação ao trimestre anterior 
e 1,6%, mais 516 mil pessoas, 
ante o mesmo trimestre de 
2018. A categoria dos empre-
gados sem carteira de trabalho 
assinada no setor privado, de 
11,8 milhões de pessoas, fi cou 
estatisticamente estável em 
ambas as comparações.

O número de trabalhadores 
por conta própria chegou a 24,6 

Emprego com carteira de trabalho assinada chegou a 33,4 milhões.

milhões de pessoas, e cresceu 
nas duas comparações: 1,2% 
(mais 303 mil pessoas) frente 
ao trimestre móvel anterior e 

3,6% (mais 861 mil pessoas) 
em relação ao mesmo período 
de 2018”. O rendimento médio 
real habitual de R$ 2.332 no tri-

mestre terminado em novem-
bro de 2019 não teve variação 
signifi cativa em nenhuma das 
comparações (ABr).

A Corte de Cassação da Itália 
determinou que o cultivo de 
cannabis em casa, em pequenas 
proporções e para uso pessoal 
não será mais considerado um 
crime no país. Os magistrados 
analisaram o recurso de uma 
pessoa que pedia a anulação de 
uma condenação por cultivo de 
duas mudas de cannabis: uma 
com 1m de altura e 18 ramos, 
e outra de 1,15m e 20 ramos. 

A decisão, tomada no últi-
mo dia 19 pela Corte italiana, 
muda, assim, a sentença de 
2008 do próprio tribunal, a qual 
criminalizava qualquer tipo de 
plantação de maconha, mesmo 
sendo exclusivamente para uso 
pessoal. Na Itália, já era possível 
comprar em lojas físicas ou em 
sites kits para plantar a erva em 
casa, mas todo o processo era 
considerado ilegal. As relações 

à decisão da Corte na Itália, 
porém, são diversas. 

O senador do Movimento 5 
Estrelas (M5S) Matteo Man-
tero comemorou a mudança, 
dizendo que uma nova estrada 
foi aberta. “Até essa histórica 
sentença, comprar maconha 
de trafi cantes, alimentando o 
tráfi co e colocando a própria 
saúde em risco, com produtos 
de origem duvidosa, não consti-
tuía um crime penal, enquanto 
cultivar plantas no próprio 
jardim, para uso pessoal, era 
considerado crime”, comentou. 

Já o líder da associação Fa-
mily Day, Massimo Gandolfi ni, 
criticou o posicionamento da 
Corte: “A sentença da Cassação 
banaliza o consumo de drogas, 
inventa um direito a se drogar 
que não tem nenhum fundamen-
to jurídico”, apontou (ANSA).

Em pequenas proporções e para uso pessoal não será mais 

considerado crime na Itália.

Publicado no Diário Ofi cial da 
União do último dia 27, projeto  
sancionado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, extingue a pena de 
prisão disciplinar para as polí-
cias militares (PM) e os corpos 
de bombeiros militares dos es-
tados. A norma altera o Artigo 
18 do Decreto-Lei nº 667, de 2 
de julho de 1969, e determina 
que essas corporações sejam 
regidas por um Código de Ética 
e Disciplina, aprovado por lei 
estadual específi ca. 

“As polícias militares e os 
corpos de bombeiros militares 
serão regidos por Código de 
Ética e Disciplina, aprovado 
por lei estadual específica, 
que tem por fi nalidade defi nir, 
especificar e classificar as 

Pela norma, os estados têm prazo de 12 meses para 

regulamentar a implementar a lei.

Em uma das raras declara-
ções públicas sobre o estado 
de saúde do ex-piloto Michael 
Schumacher, a esposa do 
heptacampeão de Fórmula 1, 
Corinna Betsch, não entrou 
em muitos detalhes, mas deu 
a entender que o alemão se-
gue reagindo lentamente. Ela 
aproveitou o momento para 
anunciar que entrará no ar uma 
nova página nas redes sociais 
sobre ex-piloto da Ferrari inti-
tulada “KeepFightingMichael” 
(Siga Lutando Michael, em 
português).

“Grandes coisas começam 
com pequenos passos. Muitas 
partículas pequenas podem 
formar um enorme mosaico. 

Juntos, vocês são mais fortes, 
e é exatamente assim que as 
forças combinadas do movi-
mento KeepFighting facilitam 
o incentivo a outras pessoas”, 
disse Corinna.

Em entrevista à revista alemã 
“In Touch”, o médico de Schu-
macher, Jean-Francois Payen, 
informou que há um processo 
demorado de recuperação. “Há 
um plano de um a três anos para 
o período de regeneração. Eu 
ainda o visito ocasionalmente 
e converso com a família sobre 
qualquer progresso que eu vejo. 
Ela vê as coisas com muita 
clareza e fará de tudo para me-
lhorar a condição do marido”, 
explicou Payen (ANSA).

Corinna deu a entender que Schumacher segue reagindo 

lentamente.

Após uma sessão que resul-
tou na detenção de 18 depu-
tados pró-sérvios da oposição, 
o Parlamento de Montenegro 
aprovou na sexta-feira (27) 
uma controversa lei de liber-
dade religiosa, que busca na-
cionalizar os bens das igrejas 
do país que não conseguirem 
provar que pertenciam a elas 
antes de 1918.

As comunidades religio-
sas montenegrinas devem 
apresentar documentos que 
comprovem os direitos de 
propriedade antes de 1918 so-
bre terras, igrejas e mosteiros. 
Nesse ano, o país perdeu sua 

independência e ingressou no 
reino dos sérvios, croatas e 
eslovenos, progenitor da Iugos-
lávia. O projeto foi contestado 
pelos líderes da Igreja Ortodoxa 
Sérvia, detentora de centenas 
de mosteiros pela nação. 

O governo negou que queira 
privar as comunidades religio-
sas de suas propriedades, mas a 
Igreja Sérvia insiste que o Esta-
do gostaria de tirar suas posses, 
incluindo igrejas medievais e 
mosteiros. Montenegro, que se 
tornou independente da Sérvia 
em 2006, tem cerca de 620 mil 
habitantes, e 72% da população 
são cristãos ortodoxos (ANSA).

O projeto foi contestado pelos líderes da Igreja Ortodoxa Sérvia.

Supermercados otimistas
A Associação Paulista de Su-

permercados projeta que em 2020 
o crescimento do setor varejista 
alimentar deve variar entre 2% e 
2,44%, maior valor dos últimos cin-
co anos. O otimismo dos empresá-
rios é sentido também na pesquisa 
de confi ança ao apontar que 94% se 
sentem otimistas. O número refl ete 
o sucesso da Black Friday, em que 
43% dos empresários alegam ter 
vendido mais do que em 2018. 

As empresas administrado-
ras de plataformas para venda 
de produtos pela internet de-
verão apresentar ao governo 
as regras e políticas adotadas, 
para evitar a comercialização 
de produtos falsifi cados ou 
ilegais. O propósito é evitar 
risco à vida, saúde e segurança 
dos consumidores que eventu-
almente comprem produtos de 
procedência incerta.

As informações deverão ser 
prestadas à Secretaria Nacio-
nal do Consumidor (Senacon), 
que está notifi cando as empre-
sas a apresentarem em 30 dias 
termos de uso, políticas ou 
outros regramentos que visam 
coibir a comercialização de 
produtos piratas e falsifi cados. 
A perspectiva é estabelecer di-
retrizes mínimas para garantir 

O propósito é evitar risco à vida, saúde e segurança dos 

consumidores.
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Governo quer coibir pirataria em 
comércio eletrônico

denação de Consumo Seguro e 
Saúde que mostra dispositivos 
que proíbem o comércio de 
produtos ilegais ou piratea-
dos. “As plataformas de co-
mércio eletrônico não podem 
se furtar da responsabilidade 
de comercializarem estes 
tipos de produto, alegando a 
impossibilidade de retirada 
dos anúncios [como banners] 
em respeito à liberdade de 
expressão”.

Estimativas do Fórum Na-
cional Contra a Pirataria e a 
Ilegalidade, citadas na nota 
técnica, indicam que, além 
dos riscos aos consumidores, 
o comércio de produtos piratas 
causou perdas de R$ 155,5 
bilhões em 2018 e fecha, por 
ano, 58 mil postos de trabalho. 
(ABr)

que produtos piratas e ilegais 
não sejam comercializados por 
meio de canais eletrônicos, 
inclusive redes sociais. 

A decisão de levantar in-
formações junto às empresas 
foi tomada a partir de nota 
técnica elaborada pela Coor-

Esposa de Schumacher 
dá sinal de pequena 

melhora do ex-piloto

Montenegro aprova lei 
de liberdade religiosa

Corte da Itália libera 
cultivo doméstico de 

cannabis

Bolsonaro extingue 
prisão disciplinar para 

PMs e bombeiros

transgressões disciplinares e 
estabelecer normas relativas 
a sanções disciplinares, con-
ceitos, recursos, recompensas, 
bem como regulamentar o 
processo administrativo dis-
ciplinar e o funcionamento do 
Conselho de Ética e Disciplina 
Militares”.

Nesses casos deverão ser 
observados princípios como 
dignidade da pessoa humana, 
legalidade, presunção de ino-
cência, devido processo legal, 
contraditório e ampla defesa, 
razoabilidade e proporcionali-
dade, vedação de medida pri-
vativa e restritiva de liberdade. 
Pela norma, os estados têm 
prazo de 12 meses para regu-
lamentar a implementar a lei.

Em nota, o Palácio do Planal-
to destaca que “a valorização 
dos policiais e bombeiros passa 
pela atualização dos seus regu-
lamentos disciplinares, à luz da 
Constituição cidadã de 1988, 
impondo sua defi nição em lei 
estadual específi ca, com fi m da 
pena de prisão para punições 
de faltas disciplinares, o devido 
processo legal, o direito à ampla 
defesa, ao contraditório e o 
respeito aos direitos humanos” 
(ABr).


