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Mercado financeiro estima alta menor do PIB
e dos juros em 2019
G1.COM

Os analistas do mercado financeiro baixaram a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019 e
também passaram a estimar crescimento menor da taxa básica de juros, a Selic, neste ano. As previsões constam no
boletim de mercado, também conhecido como relatório "Focus", divulgado nesta segunda-feira (7) pelo Banco Central
(BC). O relatório é resultado de levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras.

Consumidores aproveitam sábado
para pesquisar preços
FOLHA DE LONDRINA

A manhã desde sábado (5) foi movimentada no comércio de rua de Londrina. Muitas lojas já estão com promoções e
os consumidores aproveitaram para conferir os preços. Neste sábado as lojas ficam abertas até as 18h. O aposentado
Valdecir Rodrigues, 52, esperou passar o Natal para fazer compras de olho nas liquidações. "Comprei três calçados
por R$ 100, só um dos tênis custava antes mais de R$ 300", comentou Rodrigues.

Governo prepara pente-fino em benefícios
pagos pelo INSS
FOLHA DE LONDRINA

São Paulo - O governo Jair Bolsonaro planeja enviar ao Congresso Nacional uma MP (medida provisória) que revê regras
previdenciárias para deflagrar um pente-fino em todos os benefícios pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Para viabilizar a operação, a MP estabelecerá o pagamento de um bônus de R$ 57,50 a técnicos e analistas do seguro
social que identificarem irregularidades em aposentadorias e pensões. A medida provisória será apresentada pelo governo
Bolsonaro como um conjunto de ações para aperfeiçoamento e modernização da legislação. A expectativa é que as novas
regras possam gerar uma economia de R$ 9,3 bilhões em um ano, já descontados os pagamentos dos bônus.

Governo não vai aumentar impostos, afirma Onyx
AGÊNCIA BRASIL

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse hoje (4) que o governo não vai aumentar impostos. “É um princípio deste governo não haver aumento de carga tributária”, afirmou Onyx, ao explicar a sanção do projeto de incentivos
fiscais para as superintendências de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e do Nordeste (Sudene).
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A importância do ‘Sistema S’
Os dados mais recentes apontam que o Brasil possui 11,6 milhões
de desempregados. Além da crise
econômica, da redução de custos e
da substituição da mão de obra por
máquinas, a principal causa apontada para essa elevada taxa é a baixa
qualificação do trabalhador brasileiro.
Mesmo com o reaquecimento da economia, é fundamental que o novo governo promova ações para a elevação
da escolaridade e a qualificação profissional da população, em especial a
de baixa renda.
Nesse contexto, o “Sistema S”,
composto por Sesc, Senac, Sesi, Senai, Sebrae, Senar, Sest, Senat e Sescoop tem papel relevante, atuando de
forma efetiva na formação e qualificação profissional dos trabalhadores.
Pesquisa divulgada recentemente
pela Confederação Nacional da Indústria atesta que quanto mais o brasileiro conhece, mais aprova o "Sistema S". Entre os entrevistados que
afirmam conhecer bem as instituições, 94% consideram o Senai ótimo
ou bom e 93% afirmam o mesmo em
relação ao Sesi. Em 76 anos de existência, o Senai já formou cerca de 73
milhões de trabalhadores no Brasil.
Apesar das conquistas e da importância na formação e qualificação do
trabalhador brasileiro, o “Sistema S”

vem sendo alvo de críticas e ameaças
que colocam em risco o seu futuro.
Não resta dúvida quanto a necessidade de se reduzir impostos, mas é
preciso, antes de qualquer decisão
drástica, ponderar sobre o real valor
dessas instituições para a sociedade
brasileira.
Os recursos que sustentam essas
entidades, geridas pelo setor privado,
vêm de dotações financeiras destinadas pelas empresas ao financiamento
da educação e profissionalização do
trabalhador. Parte dos valores tem
origem em contribuição compulsória
de 2,5% sobre a folha de pagamento
das empresas.
Portanto, preocupam as informações de que o novo governo pretende
suprimir entre 30% a 50% os recursos
do “Sistema S”, o que resultaria em
imensos prejuízos e iria na contramão
da capacitação do trabalhador e da
geração de emprego e renda.
Por exemplo: só na indústria isso
significaria o fechamento de 1,1 milhão
de vagas em cursos profissionalizantes do Senai e o encerramento das
atividades de 162 escolas de capacitação. Agravando ainda mais o quadro, o Sesi teria que extinguir 498 mil
vagas para o ensino básico e na educação de jovens e adultos ao fechar
155 escolas, além de demitir 18,4 mil

trabalhadores, boa parte educadores.
Um corte no orçamento do “Sistema S” iria prejudicar, especialmente, milhões de jovens de baixa renda,
que encontram nos cursos e ações
oferecidos pelas entidades do sistema a única oportunidade de ter uma
formação para entrar no mercado de
trabalho.
Um país que precisa gerar mais
10 milhões de empregos não deveria
atacar o “Sistema S”, mas sim tê-lo
como aliado. Em vez de ameaças de
cortes em seus recursos, deve-se definir desafios e metas que promovam
mudança e adequação dessas entidades à nova agenda do país.
Crucial é que os governantes entendam a importância de conservar e
aperfeiçoar iniciativas da magnitude
do "Sistema S". Mais significativo na
hora de cortar custos seria focar em
ações que otimizem a administração
pública, a efetividade no pagamento
dos devidos tributos, a exclusão de
beneficiários irregulares de programas sociais do governo, reduzindo a
crônica vocação por desperdiçar recursos no nosso país.
João Roma (PRB/BA) é
deputado federal
Publicado no Correio da Bahia
em 7 de janeiro de 2019
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Novos nomes são inscritos no Livro de Heróis do Brasil
O Livro de Aço com nomes de
heróis e heroínas brasileiros, em exposição permanente no Panteão da
Pátria (Praça dos Três Poderes), ganhou mais 21 inscritos, além dos 30
já registrados. O primeiro inscrito no

Livro foi Tiradentes, em 1989, a última
atualização havia sido feita em 2014.
Para um novo nome integrar o rol
é necessário que projeto com pedido
de inclusão seja aprovado pelo Senado Federal e Câmara dos Deputados

e posteriormente a lei seja aprovada pelas casas, além de ter passado
10 anos da morte. Entre os nomes já
existentes no Livro de Aço está o paranaense Barão do Serro Azul. Confira
as listas abaixo.

Nomes inscritos anteriormente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joaquim José da Silva Xavier – Tiradentes
Zumbi dos Palmares – líder quilombola
Marechal Deodoro da Fonseca – primeiro presidente do Brasil
Dom Pedro I – imperador
Duque de Caxias – comandante da Guerra do Paraguai
José Plácido de Castro – líder da Revolução Acreana
Marquês de Tamandaré – patrono da Marinha do
Brasil
Almirante Francisco Manoel Barroso da Silva – herói da Batalha do Riachuelo
Alberto Santos Dumont – Pai da Aviação
José Bonifácio de Andrada – Patrono da Independência
Chico Mendes – ambientalista
Joaquim da Silva Rabelo, o Frei Caneca – um dos
líderes da Revolução Pernambucana de 1817
Marechal Osório – herói da Guerra do Paraguai
Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Serro Azul –
herói da Revolução Federalista
Brigadeiro Antônio Sampaio – herói da Guerra do
Paraguai
Sepé Tiaraju – líder indígena nas Guerras Guaraníticas
Anna Nery – enfermeira que atuou na Guerra do
Paraguai
Hipólito José da Costa – Patrono da Imprensa, fundou o primeiro jornal brasileiro

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Padre José de Anchieta – jesuíta que iniciou a catequização dos índios brasileiros
Getúlio Vargas – presidente do Brasil
João de Deus do Nascimento, Lucas Dantas de
Amorim Torres, Manuel Faustino Santos Lira e Luís
Gonzaga das Virges e Veiga – heróis da Revolta
dos Búzios (ou Conjuração Baiana)
Mário Martins de Almeida, Euclydes Bueno Miragaia, Dráusio Marcondes de Souza e Antônio
Américo de Camargo Andrade – heróis paulistas da
Revolução Constitucionalista de 1932
Heitor Villa-Lobos – maestro e compositor
Júlio César Ribeiro de Souza – pioneiro da dirigibilidade aérea
Seringueiros Soldados da Borracha
Domingos Martins – herói da Revolução Pernambucana de 1817
Barão do Rio Branco – diplomata
Padre Roberto Landell de Moura – pioneiro da
radiotransmissão
Anita Garibaldi – heroína da Guerra dos Farrapos
Francisco Barreto de Menezes, João Fernandes
Vieira, André Vidal de Negreiros, Henrique Dias,
Antônio Filipe Camarão e Antônio Dias Cardoso –
líderes da Insurreição Pernambucana de 1624-1654.

Novos nomes
•
•
•

Antônia Alves Feitosa (Jovita Feitosa) — primeira
mulher a tentar se alistar nas Forças Armadas
Bárbara Pereira de Alencar — considerada uma das
primeiras brasileiras a se envolver com temas políticos
Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal Rondon — militar e sertanista

•
•

Clara Camarão — indígena brasileira
Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha — engenheiro militar, jornalista, ensaísta e historiador, escreveu
a aclamada obra Os Sertões
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Francisco José do Nascimento, Dragão do Mar —
líder comunitário abolicionista
João Francisco de Oliveira (João das Botas) — ativista
pela Independência
João Pedro Teixeira — defensor do trabalhador
rural
Joaquim Francisco da Costa (Irmão Joaquim do
Livramento) — religioso
Joaquim Maria Machado de Assis — escritor e intelectual brasileiro
José Feliciano Fernandes Pinheiro, Visconde de
São Leopoldo — jurista e escritor
Leonel de Moura Brizola — político
Luís Gonzaga Pinto da Gama — líder abolicionista,
jornalista e poeta

•
•
•
•
•
•
•
•

Maestro Antônio Carlos Gomes — autor da ópera O
Guarani
Maria Felipa de Oliveira — ativista pela Independência
Maria Quitéria de Jesus Medeiros — ativista pela
Independência
Martim Soares Moreno — militar português considerado o fundador do estado do Ceará
Miguel Arraes de Alencar — político
Rui Barbosa — advogado, jornalista, jurista, político, diplomata, ensaísta e orador
Sóror Joana Angélica de Jesus — religiosa
Zuleika Angel Jones, Zuzu Angel — estilista e ativista

Inscrições abertas para cursos técnicos no Senac PR
São 263 turmas presenciais e a distância em todo o estado para
quem quer mudar a vida através da qualificação profissional
A profissionalização adquirida por
meio dos cursos técnicos é a alternativa mais rápida, prática e econômica
para milhares de pessoas encontrarem espaço no mercado de trabalho.
Os cursos ajudam a adquirir novos conhecimentos, abrir horizontes e conquistar uma formação profissional.
De acordo com dados do IBGE de
2016, 2,1 milhões pessoas fizeram curso. Esse número representa aproximadamente 2% da população economicamente ativa brasileira. No Senac
PR são mais de 30 opções de cursos
para quem está disposto a dar um
passo importante na vida profissional,
seja para iniciar a carreira, retornar

para ela, ou reforçar a renda com um
ensino de qualidade.
A instituição está com turmas
abertas para o 1º semestre. São 263
turmas, em 31 unidades do Senac PR,
em todo o Paraná. As aulas dos cursos presenciais terão início em 12 março e os cursos a distância em 18 de
março. As inscrições podem ser feitas
pelo site www.pr.senac.br/tecnicos ou
diretamente nas unidades do Senac.
Há opções de cursos técnicos presenciais e a distância, nas áreas de
saúde, administração, gestão, design,
moda, beleza, turismo, informática e
nutrição. Os lançamentos deste semestre são os cursos técnicos em Te-

atro, Finanças e Secretaria Escolar.
Para conhecer as opções disponíveis em sua cidade ou região, os interessados podem acessar o site do Senac ou ainda ligar no 0800 643 6 346.
Os valores das mensalidades variam conforme o curso. Será concedido desconto de 20% para pagamento
das parcelas até a data do vencimento. Outra novidade é a campanha
Indique um Amigo para Cursos Técnicos. O aluno de curso técnico que
indicar um amigo e este efetivar sua
matrícula, também em algum curso
técnico, receberá 30% de desconto na
sua próxima mensalidade.
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