ÚLTIMA NOTÍCIA

São Paulo concederá 1,2 mil km de estradas no interior
O governo de São Paulo vai conceder um lote de 12 rodovias do oeste do Estado, que passarão a ter
cobrança de pedágio. A concessão abrange uma malha de 1,2 mil quilômetros, ligando cidades como
Presidente Prudente, Assis, Marília, Parapuã, Bauru, Brotas, Rio Claro, Limeira, Jaú e Sorocaba.
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Aposentadoria
Bolsonaro aprova
idade mínima de 65
anos para homens
e 62 para mulheres
O presidente Jair Bolsonaro e a equipe
econômica do governo decidiram que a
proposta de reforma da Previdência fixará
idade mínima de 65 anos para aposentadoria
de homens e 62 anos para mulheres, com
um período de transição de 12 anos. A
proposta será encaminhada ao Congresso na
Página 02
próxima quarta-feira (20).

Horário de verão 2019 acaba neste fim de
semana em dez Estados e no Distrito Federal
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Bolsonaro aprova idade mínima de 65
anos para homens e 62 para mulheres

Prazos de transição são mais curtos do que os propostos por Temer: 10 anos para homens e 12 para mulheres
Depois de um mês e meio
de disputa dentro do governo
para fechar o texto final, o
presidente Jair Bolsonaro entrou em acordo esta semana
com o ministro da Economia,
Paulo Guedes, sobre uma proposta de reforma da Previdência que prevê idades mínimas
para aposentadoria de 62
anos para mulheres e 65 anos
para homens, após uma transição de até 12 anos.
A fórmula encontrada garante um “meio-termo” na
queda de braço entre o presidente e a equipe econômica
em torno da fixação da idade
mínima, o ponto mais polêmico da reforma e de indefinição
até agora. Guedes, que brigou
e não conseguiu uma idade
mínima de 65 anos para homens e mulheres, garantiu
uma economia de R$ 1,1 trilhão em dez anos - valor considerado essencial para ajudar
a pôr as contas públicas numa
trajetória sustentável.
Já o presidente, por outro
lado, teve atendido o pedido
para que ao final do seu mandato, em 2022, a idade de aposentadoria seja de 61,5 anos

(homens) e 57,5 anos (mulheres). Essas idades em 2022
eram um desejo do presidente
ainda durante a transição de
governo e que levou a equipe
econômica a ajustar o texto
nas últimas semanas.
A proposta é mais dura do
que a do ex-presidente Michel
Temer porque os prazos de
transição são mais curtos: 10
anos para homens e 12 para
mulheres. A proposta de Temer previa as mesmas idades
de 65 anos, com um prazo médio de 20 anos.
n FORÇA
Com a transição mais
acelerada, Guedes mostrou
força em relação ao ministro
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni,
que defendia uma transição
mais suave. O anúncio foi feito
nesta quinta pelo presidente
em meio à crise política em
torno do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, e do filho do
presidente, Carlos Bolsonaro.
Segundo fonte que ajudou
a elaborar a proposta, o desenho final “alinha o discurso
de Bolsonaro com a neces-

sidade econômica”. Fontes do
governo avaliaram, porém, que
a equipe pode ter cometido o
mesmo erro que o time de Temer ao começar a divulgação
pelas idades mínimas finais e
não pelo começo da transição,
que é de 56 anos (mulheres) e
60 (homens).
Ao anunciar a proposta,
o secretário de Previdência,
Rogério Marinho, destacou
que Bolsonaro queria idade
mínima de 60 anos para mulheres e 65 anos para homens
e uma transição mais longa.
Segundo ele, os detalhes da
proposta só serão divulgados
na próxima quarta-feira, dia
20, quando o texto será enviado ao Congresso Nacional.
No mesmo dia, Bolsonaro fará
um pronunciamento à nação
para explicar a proposta.
Antes disso, a proposta
precisa passar por diferentes
instâncias no governo para
verificar sua adequação jurídica e constitucionalidade. É
por isso que o secretário especial informou que pode haver
alguma outra mudança, caso
os órgãos jurídicos apontem
essa necessidade. (AE)

Proposta deve ter três alternativas
de regra de transição
O trabalhador que pretende se aposentar por tempo
de contribuição poderá escolher regra de transição entre
três possibilidades que estarão
na proposta de reforma da
Previdência, apurou o Broadcast, serviço de notícias em
tempo real do Grupo Estado.
Para agradar ao presidente
Jair Bolsonaro, a equipe
econômica inseriu uma alternativa de transição por
idades mínimas, uma exigência que hoje não existe para
essa modalidade.
Já para os trabalhadores
mais pobres, que já se aposentam pelas idades de 60
anos para mulheres e 65 anos
para homens, haverá apenas o
ajuste na regra das mulheres,
com elevação até 62 anos. A
aposentadoria por idade já é
realidade para mais da metade
(53%) das pessoas que pedem
o benefício ao INSS.
Na aposentadoria por
tempo de contribuição, uma

das três transições prevê
idades mínimas iniciais de 56
anos para mulheres e 60 anos
para homens a partir da promulgação da reforma. É uma
regra mais dura do que a da
proposta já em tramitação no
Congresso Nacional, que partia de 53 anos (mulheres) e 55
anos (homens).
Na proposta de Bolsonaro,
essas idades serão elevadas
em seis meses a cada ano, até
o limite de 62 anos para mulheres (em 2031) e 65 anos
para homens (em 2029).
Para quem está muito
próximo da aposentadoria,
haverá por dois anos a opção
de pedir o benefício pelas exigências atuais de tempo de
contribuição (35 anos para
homens e 30 anos para mulheres), mas com um pedágio
de 50% sobre o período que
falta hoje e com a incidência
do fator previdenciário sobre
o valor do benefício. (Agência
Estado)

RODÍZIO
Jantar R$ 59,90
de Domingo a Domingo
Oferecemos 25 tipos de carnes
nobres, saladas variadas,
Sushi, Sashimi e Camarão

Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz

(11) 4178-9024 l 4173-1634
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Trabalho escravo tem relação com
informalidade e desemprego
Em 2018, o governo federal encontrou 1.723 pessoas trabalhando em condições análogas às de escravo
A condição análoga à de
escravo possui forte relação
com a informalidade e com o
desemprego, avaliou o chefe
da Divisão de Fiscalização para
Erradicação do Trabalho Escravo (Detrae), o auditor-fiscal
do Trabalho Maurício Krepsky Fagundes, após analisar
os resultados de um perfil das
vítimas de trabalho escravo divulgado pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho,
órgão vinculado ao Ministério
da Economia.
“Dentre aqueles resgatados
que já tinham um histórico de

pelo menos uma admissão em
emprego formal, 64% das últimas movimentações do Caged
[Cadastro Geral de Empregados e Desempregados] foram
demissões por iniciativa do
empregador. Isso reflete uma
considerável entrada de mão
de obra em um sistema de exploração abaixo de patamares
mínimos de dignidade, originária do desemprego involuntário. Dentre os trabalhadores estrangeiros resgatados,
apenas 2% já tinham sido admitidos em um emprego formal”, disse Fagundes.

De acordo com o perfil,
dados da fiscalização demonstram que 45% dos trabalhadores maiores de 18 anos resgatados nunca possuíram um
emprego formal antes da data
do resgate, 57% tiveram nenhuma ou apenas uma admissão no mercado de trabalho
formal e 72% obtiveram, no
máximo, três admissões registradas no histórico laboral.
Em 2018, a fiscalização
do governo federal encontrou
1.723 pessoas trabalhando
em condições análogas às
de escravo, das quais 1.113

‘Foge do Brasil’, sugere a ministra
Damares Alves a pais de meninas
“O Brasil é o pior país da
América do Sul para se criar
meninas”, afirmou a ministra
da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, Damares
Alves, em entrevista levada ao
ar nesta sexta-feira (15), pela
rádio Jovem Pan de João Pessoa. “Se eu tivesse que dar um
conselho para quem é pai de
menina, mãe de menina: foge
do Brasil”, afirmou. “Você está
no pior país da América do Sul
para criar meninas.”
Damares atribuiu o dado a
pesquisa recebida por sua pasta
e explicou que os dados são elevados devido aos casos de abuso sexual. “Estamos com um
número absurdo de meninas
sendo abusadas.” Novamente
citando “pesquisas”, a ministra
acrescentou que uma em cada
três meninas no país sofrerá
algum tipo de abuso até os 18
anos. “É muito”, comentou.

Valter Campanato/Agência Brasil

Damares: “estamos com número absurdo de meninas abusadas”

Para a ministra, o problema
tem de ser atacado com uma
revolução cultural. “Mas uma
revolução cultural mesmo, lá
na escola. Não adianta eu fazer
só repressão. Vamos ter que
trabalhar com uma mudança
de comportamento no Brasil,
de proteção à mulher, de proteção à menina”, destacou.
Questionado, o Ministério
da Mulher, da Família e dos Di-

reitos Humanos informou que
Damares não concedeu entrevista à rádio nesta sexta. Por
intermédio de sua assessoria
de imprensa, a ministra admitiu que falou algo nessa linha
durante a campanha, mas em
seguida, teria acrescentado que
no governo de Jair Bolsonaro
isso não seria necessário, pois
ele fará do Brasil o melhor país
para morar no mundo. (AE)

foram resgatadas. Ao todo,
os infratores pagaram R$ 3,4
milhões em verbas salariais e
rescisórias.
As informações, que têm
como base dados do segurodesemprego do trabalhador resgatado e do Caged,
mostram que 87% eram homens e 13%, mulheres. Quanto à educação, 22% tinham até
o 5º ano do ensino fundamental, enquanto 18% possuíam
ensino fundamental completo
e 11% eram analfabetos.
Os dados revelam que 70%
dos resgatados eram solteiros.

Em relação à naturalidade,
os números acompanham a
tendência da distribuição por
residência: 57% eram naturais do Nordeste, 21% do
Sudeste, 9% do Norte, 8% do
Centro-Oeste, 2% do Sul e 3%
desconheciam o estado onde
nasceram. Metade dos resgatados em 2018 nasceu nos estados da Bahia, de Minas Gerais,
Alagoas, do Ceará e do Piauí.
Quanto à origem, 48%
residiam no Nordeste, 28%
do Sudeste, 13% do Norte,
10% do Centro-Oeste e 1% na
região Sul. (Agência Brasil)
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Horário de verão 2019 acaba neste fim
de semana em dez Estados e no DF
A depender das configurações, a alteração nos celulares pode ser automaticamente feita pelas operadoras
Odiado por uns, amado
por outros, o horário de verão
2019 chega ao fim neste domingo (17). Isso significa dizer
que à meia-noite de sábado
para domingo, o relógio deve
retornar para 23 horas. A medida começou a valer em 4 de
novembro de 2018
Moradores de Estados das
regiões Sul, Sudeste e CentroOeste, além do Distrito Federal
- locais onde o horário de verão
opera - ganharão uma hora a
mais no sábado.
Com o fim do horário de
verão 2019, o Nordeste do
País volta a ficar com o mesmo
horário de Brasília. Já o leste do
Amazonas e os Estados de Roraima e Rondônia ficam com
uma hora a menos; enquanto
o Acre e o oeste do Amazonas,
duas horas atrás.
A depender das configurações, a alteração nos relógios
pode ser automaticamente

Apresente
seus
produtos e
serviços a
milhares de
leitores

Fone: 4057-9000
www.folhadotrolebus.com.br

feita pelas operadores de telefonia. Porém, é preciso ficar
atento e checar se de fato os
aparelhos celulares tiveram o
horário atualizado.
ÔNIBUS DE SÃO PAULO
A São Paulo Transporte
(SPTrans), autarquia que administra os ônibus municipais
da capital paulista, informa
que as linhas que operam até a
meia-noite funcionarão até as
23h59 no sábado.
O Serviço Noturno, que
normalmente opera a partir
de 0h, neste sábado começará
a circular quando os relógios
forem atrasados em uma
hora e marcarem 23h, já no
novo horário.
Nesta madrugada, de sábado para domingo, o Noturno
vai operar cinco horas, uma
hora a mais que o habitual.
Essa medida será adotada para
garantir atendimento a todos

os usuários do sistema municipal de transportes.
Criada com a finalidade
de economizar energia e
aproveitar o maior período
de luz solar durante os meses
mais quentes do ano, quando
os dias também são mais longos, a medida foi adotada no
Brasil pela primeira vez em
1931 e adotada em caráter permanente a partir de 2008.
Em 2017, o presidente Michel Temer chegou a estudar
acabar com o horário de verão.
O motivo é a mudança no padrão de consumo de energia da
população, cujo pico de consumo passou a ser entre 14 horas
e 15 horas. A constatação foi do
Operador Nacional do Sistema
(ONS). Antes, era das 17 horas
às 20 horas, o que justificaria a
manutenção da medida. Este
ano, caberá ao governo do presidente Jair Bolsonaro decidir se
continuará ou não. (AE)

Mesmo com decisão judicial, Prefeitura
de SP mantém tarifa de ônibus a R$ 4,30
Mesmo com decisão judicial que determinou a suspensão imediata da tarifa,
o valor de R$ 4,30 continua
a ser cobrado nos ônibus da
cidade de São Paulo nesta
sexta-feira (15). A prefeitura
diz já ter recorrido da decisão,
que prevê o retorno da tarifa
anterior, de R$ 4.
A decisão é liminar e foi
expedida na noite de quartafeira, atendendo a uma ação
aberta pela Defensoria Pública. Em nota, a gestão Bruno
Covas (PSDB) diz ter começado a adotar providências para
cumprir a determinação, mas
justifica que “não pode ser feito de forma imediata em razão
da complexidade do sistema”.

De acordo com o município, a reversão da decisão
é necessária “para que não
ocasione aumento do subsídio
concedido às empresas de ônibus com recursos da população
da cidade”. A gestão alega que a
cobrança de R$ 4 levaria a uma
retirada de R$ 576 milhões do
orçamento da Saúde, da Educação, da zeladoria, além de
impactar outros serviços “ou
mesmo a suspensão da circulação dos ônibus na cidade
por até 25 dias neste ano”. A
prefeitura ainda afirma que
a decisão “desarruma severamente o planejamento orçamentário da municipalidade e
trará incalculáveis prejuízos ao
povo de São Paulo”. (AE)
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OMS alerta para possível 3ª onda de
surto de febre amarela no Brasil
Pelo menos 36 casos da doença foram confirmados entre dezembro de 2018 e janeiro deste ano
Com pelo menos 36 casos
de febre amarela confirmados
em humanos no período entre
dezembro de 2018 e janeiro
deste ano, o Brasil poderia estar
vivendo uma terceira onda de
surto da doença. O alerta é da
Organização Mundial da Saúde
(OMS). O país registra ainda,
segundo a entidade, oito mortes
confirmadas por febre amarela
no mesmo período.
Os casos se concentram em
11 municípios de dois estados.
Em São Paulo, foram confirmadas infecções em Eldorado (16

casos), Jacupiranga (1), Iporanga (7), Cananeia (3), Cajati (2),
Pariquera-Açu (1), Sete Barras
(1), Vargem (1) e Serra Negra
(1). No Paraná, dois casos foram
confirmados em Antonina e
Adrianópolis. O local de infecção
de um último caso confirmado
ainda está sob investigação.
Ainda de acordo com a
OMS, entre os casos confirmados em humanos, 89% deles
foram identificados em homens
com média de idade de 43 anos
e pelo menos 64% dos infectados são trabalhadores rurais.

“Embora seja muito cedo
para determinar se este ano
apresentará os altos números
de casos em humanos observados ao longo dos dois últimos grandes picos sazonais [o
primeiro entre 2016 e 2017 e
o segundo entre 2017 e 2018],
há indicações de que a transmissão do vírus continua a se
espalhar em direção ao sul e
em áreas com baixa imunidade
populacional”, destacou a entidade, por meio de comunicado.
Dados da OMS apontam
que, na primeira onda de febre

amarela, entre 2016 e 2017,
foram confirmados 778 casos
em humanos e 262 mortes. Já
na segunda onda, entre 2017
e 2018, foram contabilizados
1.376 casos em humanos e 483
mortes. O período classificado
como sazonal para o aparecimento ou aumento de casos da
doença no Brasil geralmente
ocorre entre dezembro e maio.

VACINA
A orientação da entidade,
enviada a todos os estadosmembros é que os esforços para

vacinação em áreas consideradas de risco sejam mantidos e
que viajantes sejam orientados
e imunizados pelo menos dez
dias antes de visitar o local onde
a dose é recomendada.
A dose é indicada para todas
as pessoas que visitam o Acre,
Amapá, Amazonas; Bahia, Espírito Santo, Goiás,; Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul; Minas Gerais, Pará, Paraná;
Piauí, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul; Rondônia, Roraima, Tocantins. Santa Catarina e
São Paulo, além do DF. (ABR)
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Fim de semana tem programação especial
de aniversário na Sabina, em Santo André

A Sabina Escola Parque do Conhecimento de Santo André, espaço voltado para o
ensino de ciência de forma interativa e divertida, completa 12 anos de atividade neste
mês. Para comemorar, haverá uma programação especial neste final de semana (dias
16 e 17), com espetáculo musical infantil “Nina Canta” na Tenda Sensorial e sessões do
Planetário criadas para a ocasião, pois permitirão ao visitante saber como estavam as
estrelas no céu da cidade no dia da inauguração da Sabina, em 11 de fevereiro de 2007.
“Nesta sessão será possível ver, sem nenhuma poluição luminosa, como estava o
céu, com todas as estrelas e constelações daquela noite. A luz produzida pelas cidades
faz com que as estrelas fiquem bem menos nítidas, e algumas nem é possível chegar
a ver. Isso torna o espetáculo muito mais bonito”, disse o coordenador técnico do Pla
netário, Luiz Cláudio Pereira. A viagem no tempo até a noite de inauguração da Sabina
vai acontecer hoje (16) e amanhã (17), às 15h.
Hoje (16), às 13h, acontece a apresentação da peça “Nina Canta”, produzida
pela “Trupe Pé de Histórias”. O espetáculo conta as aventuras do cotidiano de

uma menina chamada Nina e seus encontros com animais da floresta, do mar e
do céu. A música, interpretada ao vivo, está presente o tempo todo, em cantigas
de roda, músicas autorais e muitas canções do universo infantil. O espetáculo
está incluso no ingresso da Sabina.
Quem visitar a Sabina vai ser recebido pelo robozinho Bit, que recepciona os visi
tantes logo no entrada, e depois pode conferir atrações tradicionais como a réplica
em tamanho natural de um Tyranossauro Rex, de 128 metros de comprimento, além
de um Ceratossauro robô animatrônico em tamanho natural que se movimenta e
emite sons. É possível também admirar a agitação dos pinguinsdemagalhães do pin
guinário, ver o tubarão lixa, as raias e moréias do aquário, além de mais de 150 ex
perimentos científicospedagógicos interativos, entre eles o famoso gerador de Van De
Graaf, que deixa os cabelos em pé.
Serviço  Sabina Escola Parque, Rua Juquiá, s/nº, Vila Eldízia. Mais informações
pelo telefone 44222000. (Reportagem Local)
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