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O prefei to Re-
nato Bravo, juntamente 
com o secretário de Edu-
cação, Renato Satyro, 
apresentou o processo 
e a planta da obra em 
seu gabinete, para o ve-
reador Isaque Demani

O bairro Floresta 
terá uma nova unidade es-
colar, com a qualidade das 
recentes obras da Secre-
taria de Educação. Trata-

-se da construção da nova 
sede da Escola Municipal 
Lafayette Bravo Filho.

Todo  o  t râm i -
te burocrático para que 
pudesse ser marcada 
a licitação da obra foi 
encerrado e, no próximo 
mês, deverá ser contra-
tada a empreiteira res-
ponsável pela construção 
orçada em R$ 2 milhões! 
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O ministro das Cida-
des, Alexandre Baldy, en-
tregou nesta segunda-feira 
(14) à população de Nova 
Friburgo,  a conclusão da 
primeira etapa das obras do 
Rio Bengalas. Os investi-
mentos somaram R$ 183,21 
milhões, informou o ministé-
rio. A expectativa é benefi ciar 
46.567 pessoas que moram 
na região.

A obra foi incluída en-
tre as prioridades para apoio 
do governo federal.

Os postos de combustíveis estão obrigados a divul-
gar avisos coibindo a permanência de pessoas dentro dos 
veículos enquanto for feito o abastecimento de gás natural 
veicular (GNV). É o que defi ne a Lei 7.949/18, de autoria 
dos deputados Carlos Macedo (PRB) e Luiz Paulo (PSDB).
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As vendas para este Dia das Mães tiveram o melhor 
resultado nos últimos cinco anos, indica levantamento da 
Serasa Experian de Atividade do Comércio. O Indicador, 
publicado segunda-feira (14), aponta que, entre os dias 7 e 
13 de maio, o comércio foi 5,7% mais forte.
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O Brasil é um dos favoritos a ganhar a Copa da Rús-
sia, assegurou o técnico Tite, da seleção brasileira de futebol. 
Ele participou de coletiva nesta segunda-feira (14), na sede da 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF), logo após anunciar 
a lista dos 23 jogadores convocados.
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Agora é lei: postos 
deverão ter avisos contra 
permanência no carro durante 
abastecimento de GNV

Resultado das vendas 
do Dia das Mães é o melhor 
dos últimos cinco anos

Tite diz que Brasil 
é um dos favoritos ao título
na Rússia

A transição da 
economia mundial para 
um modelo mais verde e 
sustentável deverá criar 
24 milhões de empregos, 
se países adotarem as 
políticas certas. É o que 
aponta um relatório da 
Organização Internacional 
do Trabalho, OIT, divulgado 
nesta segunda-feira. No 
Brasil, a diferença entre 
fechamento de postos e 

abertura de novas vagas 
também é positiva e chega 
a 440 mil novos empregos, 
segundo informou a OIT 
com exclusividade à BBC 
Brasil.

“Estamos falando 
de 620 mil novas vagas, o 
que mais do que compen-
sa os 180 mil empregos 
que poderão ser perdidos 
(no Brasil)”, resumiu Guil-
lermo Montt.

Câmara de Cantagalo homenageia 
trabalhadores e mães cantagalenses

A sessão da última quinta-
-feira (10/05) foi marcada por mui-
tas homenagens. Após a leitura 
de diversos pareceres a projetos 
de lei, e das apresentações de 
indicações e requerimentos, foram 
entregues quatro Moções de Para-
benização, em homenagem ao Dia 
das Mães e ao Dia do Trabalhador.

As moções foram apre-
sentadas pelos vereadores Ciro 
Fernandes Pinto e José Augusto 
Filho. Confi ra abaixo os homena-
geados:

- Entrega de Moção de 
Parabenização pelo Dia das Mães, 
de autoria do vereador Ciro Fer-
nandes Pinto. Moção entregue 
a Sra. Teresa Fernandes Pinto e 
Sra. Marisol das Graças Gomes 
de Assis, representando todas as 
mães cantagalenses.

Tecnologias como a energia solar vão criar novas oportunidades de empregoMunicípio de Nova Friburgo

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Transição para economia verde 
custará 180 mil empregos no 
Brasil, mas criará outros 620 

mil, afi rma OIT

Indústria do Rio de 
Janeiro tem saldo 

positivo

Bairro Floresta 
terá nova escola 

em Nova Friburgo

Ministro 
inaugura 
obras para 
prevenir 
enchentes em 
Nova Friburgo

A indústria do Es-
tado do Rio fechou o 
primeiro trimestre do ano 
com resultado positivo 
de 3%, frente a igual 
período do ano anterior, 
segundo a Pesquisa In-
dustrial Mensal, Produ-
ção Física Regional, do 
IBGE. Para os últimos 
12 meses, a taxa fi cou 
em 3,6%.

– Estamos foca-

dos no reaquecimento 
deste setor. Os números 
da produção industrial 
indicam a efi cácia da po-
lítica de incentivos que o 
Estado vem fazendo ao 
longo dos últimos anos 
para diversos segmen-
tos do setor – explicou o 
subsecretário de Desen-
volvimento Econômico, 
Paulo Renato Marques.

Exportações crescem e ajudam na recuperação da economia no Estado do Rio

Divulgação  
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Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

Portaria nº 008/2018, de 10 de maio de 2018.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO, 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 16, INCISO VII, ALÍNEA “h”, 
DO REGIMENTO INTERNO:

RESOLVE:

CONCEDER, a conversão em pecúnia, referente a 01 (um) mês de 
LICENÇA- PRÊMIO, ao Servidor José Carlos Lima de Souza, Datilógrafo, 
matrícula n.º 001054-5, referente ao período aquisitivo de 23/04/2010 à 
23/04/2015.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência em, 10 de maio de 2018.

OCIMAR MERIM LADEIRA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Carmo
Estado do Rio de Janeiro

Ata da 10ª Sessão Ordinária do 1º Período, realizada no dia 24 de abril de 
2018.

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dezoito 
horas, na sala das Sessões da Câmara Municipal do Carmo/RJ, ausentes os nobres 
Vereadores Humberto Menezes Caetano e Valquíria Aparecida de Moraes, com a 
presença dos demais Edis, sob a presidência do Vereador Romerito José Wermelin-
ger Ribeiro, foi aberta a 10ª Sessão Ordinária do 1º Período, com a leitura da Ata 
da Sessão anterior, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. A secretária da 
Mesa procedeu à leitura do Expediente do Dia, qual seja: Indicação n.º 054/2018, 
dos Vereadores Rita Estefânia Gozzi Farsura e Naziano Carvalho de Azevedo ao 
Exmo. Sr. Prefeito, solicitando a realização de convênio de estágio curricular 
com instituições de ensino superior. Indicação n.º 055/2018, do Vereador Naziano 
Carvalho de Azevedo ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando providências urgentes na 
Escola Municipal da localidade da Barra de São Francisco. Indicação n.º 056/2018, 
do Vereador Juliano de Souza Braga ao Exmo. Sr. Prefeito, requerendo que seja 
realizada limpeza dos bueiros localizados na estrada conhecida como do Monte 
Alegre, nesta Cidade. Indicação n.º 057/2018, do mesmo Vereador ao Exmo. Sr. 
Prefeito, solicitando limpeza e roçada, com colocação de saibro, na estrada dos 
Pinheiros, com início na Fazenda da Conceição, nesta Cidade. Requerimento n.º 
009/2018, do Vereador Juliano de Souza Braga ao Prefeito, solicitando a folha de 
pagamento de todos os funcionários municipais, sejam efetivos ou contratados. 
Requerimento n.º 010/2018, do Vereador Samuel Cássio Cunha ao Provedor do 
HNSC, solicitando relação de todos os gastos realizados por esta Instituição. 
Moção n.º 027/2018, dos Vereadores Marco Dalboni e Juliano de Souza Braga, 
de aplausos para com a Sra. Kátia Alves Espírito Santo. Moção n.º 028/2018, de 
todos os Vereadores, de pesar pelo falecimento do Sr. Moacyr Gomes do Carmo. 
Moção n.º 029/2018, de todos os Vereadores, de aplausos para com a Cavalgada 
Velho do Rio. Moção n.º 030/2018, de todos os Vereadores, de aplausos para com 
a Cavalgada Pé de Pano. Ofício n.º 064/2018, da SME. Ofícios n.º 125-A, 126-A 
e 127-A, do HNSC. O Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: As indicações, as 
moções e os requerimentos apresentados e lidos nesta Sessão foram submetidos 
ao Plenário e aprovados por unanimidade. Antes de encerrar a Sessão, o nobre 
Vereador Juliano de Souza Braga solicitou ao Exmo. Sr. Presidente que mandas-
se constar em ata o seu pronunciamento em explicações pessoais. “Iniciando a 

fala sobre o requerimento que eu fi z de n.º 26 e 37 de 2017, aprovados por esta 
Casa, os quais pediam nota fi scal e empenho do processo licitatório dos tachões. 
Agora, recentemente, foi trocado o diretor de mobilidade urbana, e ele já pegou 
o bonde andando. Eu não estou aqui defendendo-o, mas sim crucifi cando o nosso 
Prefeito, que teve a cara de pau de mandar pra mim, depois dessa Casa impetrar 
Mandado de Segurança Sr. Presidente, um contrato de doação que tudo leva a crer 
que é falso. Veja bem Sr. Presidente, tive reclamação de um taxista que tentou 
transferir a placa de taxi do pai dele para ele, pois diz que precisa daquilo pra 
ser seu complemento de renda, mas a prefeitura negou. E tem mais, a Prefeitura 
já fez mais de 100, 50 transferências ao longo desses anos e agora está negando 
para um rapaz. Eu entendo que se tá errado, não faz a do rapaz. Não tô aqui para 
falar para fazer ou não. Agora, que cancelem todas as outras que foram feitas, 
porque pela lei federal não pode transferir. Pelo decreto do então Prefeito Sérgio 
Soares, é intransferível. Agora transfere pra uns e pra outros não. Eu queria pedia a 
intercessão do Sr. Presidente para que fosse comigo junto ao Procurador ver como 
isso acontece na Prefeitura. Se pode transferir para uns e pra outros não. E fi ca 
aqui meu protesto com o jornal Tribuna Serrana, contra esse governo atrapalhado 
que deixa para publicar a homologação de contrato de quase R$300.000,00 um 
ano depois, que não dão uma resposta aqui de um contrato de doação de uma 
empresa Acetam Sinalização de Serviços ME, rua BR 116, Bem-te-vi. Bem-te-vi 
é amarelo, não é preto não. Isso aqui tem maracutaia e tudo me leva a crer que 
foi fabricado. Eu posso desconfi ar, porque várias vezes, ano passado, eu pedi e 
não obtive resposta.” Nada mais havendo a registrar o Sr. Presidente encerrou a 
Sessão e mandou que eu, na qualidade de Secretária da mesma, lavrasse a presente 
ata, a qual depois de lida e aprovada vai devidamente assinada pelos Vereadores 
que compõem a Mesa Diretora.

Carmo, 24 de abril de 2018.

Ata da 11ª Sessão Ordinária do 1º Período, realizada no dia 07 de maio de 
2018.

Aos sete dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às dezoito ho-

ras, na sala das Sessões da Câmara Municipal do Carmo/RJ, ausente o nobre 
Vereador Humberto Menezes Caetano, com a presença dos demais Edis, sob a 
presidência do Vereador Romerito José Wermelinger Ribeiro, foi aberta a 11ª 
Sessão Ordinária do 1º Período, com a leitura da Ata da Sessão anterior, tendo a 
mesma sido aprovada por unanimidade. A secretária da Mesa procedeu à leitura 
do Expediente do Dia, qual seja: Projeto de Decreto Legislativo n.º 004/2018, dos 
Vereadores Juliano de Souza Braga e Marco Dalboni, que Concede de Título de 
Cidadão Carmense ao Sr. Arthur Ferreira dos Santos. Indicação n.º 058/2018, do 
Vereador Marco Dalboni, ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando a revigoração da Lei 
n.º 1918/2017. Indicação n.º 059/2018, do Vereador Romerito José Wermelinger 
Ribeiro, ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando recapeamento asfáltico em todas as ruas 
dos Bairros Val paraíso e Ulisses Lengruber. Indicação n.º 060/2018, do mesmo 
Vereador, ao Exmo. Sr. Prefeito, para que realize limpeza e roçada em todas as 
estradas vicinais do Município. Indicação n.º 061/2018, do Vereador Naziano 
Carvalho de Azevedo, ao Exmo. Sr. Prefeito, para que realize poda nas árvores da 
Rua Helena Huguenin Ladeira. Requerimento n.º 011/2018, do Vereador Juliano 
de Souza Braga, ao Chefe do Departamento de Mobilidade Urbana, solicitando 
cópia da nota fi scal emitida pela empresa doadora dos tações. Requerimento n.º 
012/2018, do Vereador Naziano Carvalho de Azevedo, ao Prefeito, solicitando o 
cumprimento da Lei Municipal n.º 1578/2013. Pedido de Informação n.º 005/2018, 
do mesmo Vereador, ao Prefeito, solicitando informações sobre a prestação dos 
serviços de iluminação pública. Moção n.º 031/2018, de todos os Vereadores, de 
aplausos para com a Sra. Maria do Rosário Silva Santos. Moção n.º 032/2018, 
da Vereadora Valquíria Aparecida de Moraes, de pesar pelo falecimento do Sr. 
Eclair Almada Gomes. O Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: O Projeto de 
Lei de n.º 013/2018, que Dispõe sobre a criação do Órgão Municipal de Controle 
Social de Saneamento Básico no âmbito do Município do Carmo, foi submetido 
ao Plenário e aprovado por unanimidade. As indicações, as moções, o peido de 
informação e os requerimentos apresentados e lidos nesta Sessão foram subme-
tidos ao Plenário e aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a registrar o 
Sr. Presidente encerrou a Sessão e mandou que eu, na qualidade de Secretária da 
mesma, lavrasse a presente ata, a qual depois de lida e aprovada vai devidamente 
assinada pelos Vereadores que compõem a Mesa Diretora.

Carmo, 07 de maio de 2018.

Câmara de Cantagalo homenageia trabalhadores e mães cantagalenses

Bairro Floresta terá nova escola em Nova Friburgo

A sessão da última 
quinta-feira (10/05) foi 
marcada por muitas ho-
menagens. Após a leitura 
de diversos pareceres a 
projetos de lei, e das apre-
sentações de indicações 
e requerimentos, foram 
entregues quatro Moções 
de Parabenização, em 
homenagem ao Dia das 
Mães e ao Dia do Traba-
lhador.

As moções foram 
apresentadas pelos ve-

readores Ciro Fernandes 
Pinto e José Augusto Fi-
lho. Confira abaixo os 
homenageados:

- Entrega de Moção 
de Parabenização pelo Dia 
das Mães, de autoria do 
vereador Ciro Fernandes 
Pinto. Moção entregue a 
Sra. Teresa Fernandes 
Pinto e Sra. Marisol das 
Graças Gomes de Assis, 
representando todas as 
mães cantagalenses;

- Entrega de Moção 

de Parabenização pelo Dia 
do Trabalhador, de autoria 
do vereador Ciro Fernan-
des Pinto. Moção entregue 
ao presidente do Sinsecan 
Cantagalo – Sindicato dos 
Servidores Públicos Mu-
nicipais, das Autarquias e 
das Fundações do Muni-
cípio de Cantagalo, Nirley 
de Mello Ferreira, pela luta 
incansável em favor dos 
trabalhadores da Prefeitu-
ra Municipal de Cantagalo;

- Entrega de Mo-

ção de Parabenização 
pelo Dia do Trabalhador, 
de autoria do vereador 
José Augusto Filho - Zé Da 
Uta. Moção entregue ao 
Setor de Transporte e aos 
motoristas da Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Cantagalo, pelo carinho, 
cuidado e dedicação diária 
para com os pacientes de 
Cantagalo;

- Entrega de Moção 
de Parabenização pelo Dia 
das Mães, de autoria do 

O prefeito Renato 
Bravo, juntamente com o 
secretário de Educação, 
Renato Satyro, apresentou 
o processo e a planta da 
obra em seu gabinete, para 
o vereador Isaque Demani

O bairro Floresta 
terá uma nova unidade es-
colar, com a qualidade das 
recentes obras da Secreta-
ria de Educação. Trata-se 
da construção da nova 
sede da Escola Municipal 
Lafayette Bravo Filho.

Todo o trâmite bu-
rocrático para que pudesse 
ser marcada a licitação da 

obra foi encerrado e, no 
próximo mês, deverá ser 
contratada a empreiteira 
responsável pela cons-
trução orçada em R$ 2 
milhões! A nova escola 
terá dois pavimentos com: 
oito salas de aula, sala de 
informática, sala de leitura, 
refeitório/auditório, sala de 
professores, sala multiuso, 
pátio coberto e descoberto, 
entre outros ambientes.

Com isso, a comuni-
dade do Floresta passará a 
ter uma obra ampla, areja-
da, iluminada naturalmente, 
com acessibilidade para 

atender aos alunos que 
estão estudando em uma 
sede temporária e para 
receber novos alunos, pois 
novas vagas serão abertas.

O prefeito Renato 
Bravo, juntamente com o 
secretário de Educação, 
Renato Satyro, apresentou 
o processo e a planta da 
obra nesta quinta-feira, 10, 
em seu gabinete, para o 
vereador Isaque Demani, 
que há muito tempo vinha 
solicitando ao governo que 
construísse uma escola 
naquela comunidade.

Na ocasião, o pre-

feito Renato Bravo expres-
sou sua alegria “porque 
esta será mais uma ação 
voltada para a rede munici-
pal de ensino, em benefício 
de toda comunidade do 
Floresta, somando-se a inú-
meras outras providências 
e benefícios que estamos 
realizando pelo bem de um 
setor que considero vital: a 
Educação. E minha alegria 
é ainda maior por se tratar 
da escola que leva o nome 
do meu pai”, concluiu o 
prefeito.

Para o secretário 
Renato Satyro, o andamen-

Divulgação

Divulgação

vereador José Augusto 
Filho - Zé Da Uta. Moção 
entregue a Sra. Selma da 

Silva Kroff , representando 
as amorosas mães canta-
galenses.

to do processo confi rma seu 
compromisso, ao reassumir 
a pasta da Educação, de 
que iria emprenhar todos os 
esforços para “proporcionar 

mais este avanço para o 
município, em benefício 
direto aos alunos do Flores-
ta”, afi rmou.

ASCOM/PMNF
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Agora é lei: postos deverão ter avisos contra permanência 
no carro durante abastecimento de GNV

Ministro inaugura obras para prevenir enchentes em Nova Friburgo

Indústria do Rio de Janeiro tem saldo positivo

Os postos de combustíveis 
estão obrigados a divulgar avisos 
coibindo a permanência de pessoas 
dentro dos veículos enquanto for 
feito o abastecimento de gás natural 

veicular (GNV). É o que defi ne a 
Lei 7.949/18, de autoria dos depu-
tados Carlos Macedo (PRB) e Luiz 
Paulo (PSDB), sancionada pelo 
governador Luiz Fernando Pezão 

e publicada no Diário Ofi cial.
“Com a queima mais lenta 

que a da gasolina, o gás natural é 
mais econômico e popular, mas seu 
uso também tem pontos negativos. 

O GNV requer maior atenção, como 
vistoria regular para verificar se 
não há vazamentos. No entanto, 
muitas pessoas não tomam esses 
cuidados, o que pode provocar 

uma explosão”, explica Luiz Paulo. 
Em caso de descumprimento, os 
infratores estarão sujeitos a multa 
de 500 UFIR-RJ, o equivalente a 
cerca de R$ 1,6 mil.

O ministro das Cidades, 
Alexandre Baldy, entregou nesta 
segunda-feira (14) à população 
de Nova Friburgo, a conclusão 
da primeira etapa das obras do 
Rio Bengalas. Os investimentos 
somaram R$ 183,21 milhões, in-
formou o ministério. A expectativa 
é benefi ciar 46.567 pessoas que 
moram na região.

A obra foi incluída entre as 
prioridades para apoio do governo 
federal em 2011, em razão das 
enchentes que afetaram a região 

serrana do estado do Rio de Janeiro 
naquele verão, provocando a morte 
de mais de 900 pessoas em Nova 
Friburgo. O evento foi considerado 
o maior desastre climático do país. 
Cerca de 340 pessoas fi caram de-
saparecidas no município.

De acordo com informação 
do governo do estado, as interven-
ções benefi ciaram os bairros de 
Conselheiro Paulino, São Jorge, 
Belmont, Prado, Jardim Ouro Pre-
to e Duas Pedras e envolveram a 
canalização, calçamento e desa-

propriações de construções irregu-
lares na beira do rio, que já foram 
demolidas.

Nova Friburgo
Alexandre Baldy destacou 

a importância da obra dentro das 
comemorações pelos 200 anos 
de fundação de Nova Friburgo, 
iniciadas no último fi m de semana 
e que coincidem com o início da 
migração suíça para o Brasil. O 
ministro assegurou que, ao assu-
mir o governo, o presidente Michel 

Temer se empenhou para que não 
faltassem recursos para garantir a 
conclusão da obra do Rio Bengalas, 
entre outras obras.

“Esse era um dos maiores 
desafi os do Brasil. Com a restrição 
fi scal e a difi culdade fi nanceira da 
maior crise da nossa história, o 
governo federal passou a escolher 
obras para dar continuidade”, des-
tacou Baldy. Acrescentou que hoje, 
dois anos depois, a recuperação 
econômica do Brasil vem ocorrendo 
dia após dia, o que permite “alavan-

car obras, retomá-las ou até mesmo 
iniciá-las”.

Alexandre Baldy assegurou 
que mais R$ 22 milhões do minis-
tério serão aplicados na construção 
de pontes e passarelas no Rio 
Bengalas, dentro da segunda etapa 
da obra. Segundo ele, a intenção é 
que o ministério, com contrapartida 
do governo fl uminense, invista para 
que a obra possa entrar em uma 
terceira fase de trabalho e seja 
completada.

da Agência Brasil

A indústria do Estado do 
Rio fechou o primeiro trimestre do 
ano com resultado positivo de 3%, 
frente a igual período do ano ante-
rior, segundo a Pesquisa Industrial 
Mensal, Produção Física Regional, 
do IBGE. Para os últimos 12 meses, 

a taxa fi cou em 3,6%.
– Estamos focados no rea-

quecimento deste setor. Os núme-
ros da produção industrial indicam 
a efi cácia da política de incentivos 
que o Estado vem fazendo ao lon-
go dos últimos anos para diversos 

segmentos do setor – explicou o 
subsecretário de Desenvolvimento 
Econômico, Paulo Renato Mar-
ques.

As atividades que se des-
tacaram no trimestre foram: fabri-
cação de veículos automotores, 

reboques e carrocerias (47,4%); 
metalurgia (7,6%); fabricação de 
bebidas (9,8%); e fabricação de 
produtos alimentícios (9,6%).

No acumulado de 12 me-
ses sobressaíram fabricação de 
veículos automotores, reboques 

e carrocerias (47,1%); metalurgia 
(12,7%); fabricação de bebidas 
(5,6%); fabricação de produtos de 
borracha e de material de plástico 
(5,5%), além de indústrias de trans-
formação (5,1%).

IMPRENSA RJ
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Tite diz que Brasil é um dos favoritos ao título na Rússia
O Brasil é um dos favoritos a 

ganhar a Copa da Rússia, assegurou 
o técnico Tite, da seleção brasileira de 
futebol. Ele participou de coletiva nesta 
segunda-feira (14), na sede da Confede-
ração Brasileira de Futebol (CBF), logo 
após anunciar a lista dos 23 jogadores 
convocados.

“O Brasil é um dos favoritos, sim. 
Pelo futebol que tem apresentado e pela 
consistência da equipe”, afi rmou Tite, 
quando perguntado sobre o favoritismo 
que sempre ronda a seleção brasileira 
em todas as copas, embora isto não 
tenha se traduzido sempre em vitórias.

Tite revelou que, entre os princi-
pais pontos que levou em consideração 
ao convocar um jogador, está o retros-
pecto de sua carreira, além do que ele 
classifi cou de feeling [substantivo inglês 
que signifi ca, em tradução livre, intui-
ção], ao conversar diretamente com o 
atleta.

“Consistência de carreira, de tra-
balho, dentro da seleção e da própria 
carreira credenciam a este momento 
máximo que é a seleção brasileira, prin-
cipalmente em copa do mundo. Mundial, 
pressão psicológica, necessidade de 
desempenho, aspectos táticos, técnicos, 
físicos e emocionais são fundamentais 
para esta avaliação.”

O técnico ressaltou que o aspecto 
psicológico é importantíssimo para os 

jogadores, pois o mundial é uma com-
petição curta. Após uma fase de grupos, 
quando passam dois times, a disputa 
é do tipo mata-mata, quando só passa 
para a próxima quem vencer, tornando 
cada partida uma decisão.

“O aspecto psicológico e emocio-
nal são fundamentais. São de três a sete 
jogos nesta copa, as tensões são muito 
fortes e tem que aguentar as pressões.
Todos aqueles que passaram [por outras 
copas] vão me ajudar e ajudar a comis-
são técnica. Eles vivenciaram uma expe-
riência única, que se aprende ganhando, 
empatando e perdendo. Depende da 
nossa capacidade de absorver isso.

Situação de Neymar
Quanto à situação física do ata-

cante Neymar, o médico da seleção, 
Rodrigo Lasmar, que também participou 
da coletiva, garantiu que o jogador es-
tará pronto para participar do primeiro 
amistoso, contra a Croácia.

“Nós estivemos este fi m de se-
mana acompanhando a reta fi nal de sua 
recuperação. Ele se encontra muito bem. 
Os exames de imagem mostraram uma 
ótima evolução da fratura. Ele já come-
çou o trabalho em campo, o trabalho 
vai ser progressivo. A nossa ideia é que 
ele se apresente na Granja Comary em 
condições de trabalhar com bola e, gra-
dativamente, com o grupo. Ele terá con-

dições físicas de participar do primeiro 
amistoso e terá condições de recuperar 
esta condição de jogo”, disse Lasmar.

O médico também garantiu que 
Felipe Luiz está recuperado de fratura e 
que há tempo sufi ciente, antes do início 
da competição, para recuperar Fagner.

Cronograma de treinos
Os trabalhos de treinamento e 

avaliação física na Granja Comary, em 
Teresópolis, começarão já na próxima 
semana, a partir do dia 21, quando os 
jogadores se apresentarão e serão rece-
bidos pela comissão técnica, que chega 
um dia antes.

Serão apenas seis dias de traba-
lho, pois no dia 27 todos embarcam para 
a Inglaterra, onde a seleção fará sua 
preparação no centro de treinamento 
do clube de futebol Tottenham. Dois 
amistosos foram marcados, antes de a 
equipe viajar à Rússia. Dia 3 de junho, 
os brasileiros enfrentam o selecionado 
da Croácia, em Liverpool, e dia 10 jogam 
contra a Áustria, em Viena.

Preparação em Sochi
Na Rússia, a Seleção fará sua 

preparação fi nal na cidade de Sochi, 
onde realizará os treinamentos e retor-
nará após as partidas. No local, fi cará 
toda a estrutura para os jogadores e a 
comissão técnica. A primeira partida do 

Brasil será dia 17, contra a Suíça; o segundo 
confronto será dia 22, contra a Costa Rica; e 
o último jogo da primeira fase, dia 27, será 
contra a Sérvia.

Caso o Brasil fi que em primeiro lugar 
no Grupo E, enfrentará, nas oitavas de fi nal, 
dia 2 de julho, o segundo lugar do Grupo F, 
que tem Alemanha, Coréia do Sul, México 
e Suécia. A Copa do Mundo começará dia 
14 de junho com o jogo da Rússia contra a 
Arábia Saudita, pelo Grupo A, e a fi nal será 
dia 15 de julho.

da Agência Brasil

O presidente Michel Temer 
sancionou uma lei de combate ao 
bullying nas escolas. O texto sancio-
nado altera um trecho da Lei 9.394, 
de 1996. A atualização na lei inclui 
a responsabilidade das escolas em 
promover medidas de combate ao 
bullying, além de pensar em ações de 
promoção da cultura de paz.

A lei original, instituída no 

governo Fernando Henrique Cardo-
so, estabelece as diretrizes e base 
da educação nacional. O artigo 12, 
alterado pela lei sancionada, trata da 
incumbência dos estabelecimentos 
de ensino.

“Os estabelecimentos de en-
sino, respeitadas as normas comuns 
e as do seu sistema de ensino, terão 
a incumbência de:

IX - promover medidas de 
conscientização, de prevenção e de 
combate a todos os tipos de violência, 
especialmente a intimidação sistemá-
tica (bullying), no âmbito das escolas;

X - estabelecer ações destina-
das a promover a cultura de paz nas 
escolas”, diz a lei atualizada.

Além das atitudes típicas de 
bullying, a matéria busca combater ou-

tros tipos de violência como agressão 
verbal, discriminação, práticas de furto 
e roubo, ameaças e agressão física. 
O projeto de alteração da lei saiu do 
Senado dia 17 de abril para sanção 
presidencial.

Lei Antibullying
A lei sancionada amplia as 

obrigações das escolas previstas na 

lei que criou o Programa de Combate 
à Intimidação Sistemática (Bullying), 
sancionada em 2015 pela então 
presidente Dilma Rousseff . Esta lei, 
que entrou em vigor em 2015, prevê 
que, além de clubes e agremiações 
recreativas, as escolas desenvolvam 
medidas de conscientização, preven-
ção e combate ao bullying.

da Agência Brasil

Temer sanciona lei de combate ao bullying nas escolas
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Transição para economia verde custará 180 mil empregos 
no Brasil, mas criará outros 620 mil, afi rma OIT

Resultado das vendas do Dia das Mães
 é o melhor dos últimos cinco anos

Compras feitas no fi m de semana da data registraram aumento de 5% em relação 
ao mesmo período do ano passado, aponta a Serasa Experian

A transição da economia 
mundial para um modelo mais 
verde e sustentável deverá criar 
24 milhões de empregos, se países 
adotarem as políticas certas. É o 
que aponta um relatório da Orga-
nização Internacional do Trabalho, 
OIT, divulgado nesta segunda-
feira. No Brasil, a diferença entre 
fechamento de postos e abertura 
de novas vagas também é positiva 
e chega a 440 mil novos empregos, 
segundo informou a OIT com ex-
clusividade à BBC Brasil.

“Estamos falando de 620 
mil novas vagas, o que mais do 
que compensa os 180 mil empre-
gos que poderão ser perdidos (no 
Brasil)”, resumiu Guillermo Montt 
especialista da organização e 
pesquisador. A proporção é de 3,4 
novas oportunidades para cada 
demissão em território nacional.

O documento mostra que 
seis milhões de trabalhadores 
devem perder seus empregos no 
mundo, mas é otimista em rela-
ção ao saldo total, que deve ser 
positivo pela criação de outras 18 
milhões de vagas. Uma das chaves 
será requalifi car esses desempre-
gados para ocuparem esses novos 
postos. A relação entre geração e 
extinção de empregos é de quatro 
para um, revelam os números do 
órgão da Organização das Nações 
Unidas.

A principal mudança no 
mercado de trabalho ocorrerá 
no contexto do cumprimento do 
acordo climático de Paris 2015 - 
que prevê restringir o aumento da 
temperatura global a até 2°C acima 
de níveis pré-industriais.

Para cumprir a meta, será 
necessário abandonar energias 
poluentes, transformar os meios 
de produção e repensar o modo 
de consumo como um todo. A 
abertura de novas vagas resultará 
da adoção de práticas sustentáveis 
na geração e no uso de energia 
nesse contexto.

Será necessário, por exem-
plo, priorizar fontes energéticas 
renováveis, desenvolver o uso de 
veículos elétricos, além de cons-
truir e adaptar edifícios a padrões 

ecológicos. A OIT também prevê 
que muitas posições se abrirão 
com a reestruturação do modelo 
mundial de consumo para o cha-
mado “sistema circular”.

Na economia circular, a 
dinâmica deixa de ser “extração
-produção-consumo-descarte” e 
passa a ser “extração-produção-
consumo-reaproveitamento-novo 
uso”. Somente nesse segmento, 
a OIT estima que seis milhões 
de novos empregos podem ser 
criados com a popularização de 
atividades de reciclagem como 
reparos, aluguel e remanufatura, 
exemplifi ca o documento.

No contexto da sustentabi-
lidade, o relatório elenca diversos 
modelos de políticas públicas 
e projetos da iniciativa privada 
bem-sucedidos que resultam em 
desenvolvimento sustentável. 
Entre os casos de sucesso, há 
dois exemplos brasileiros: o Bolsa 
Verde e o RenovAção.

Bolsa Verde
O Bolsa Verde é um pro-

grama do Ministério do Meio Am-
biente do tipo “PES” (Payment for 
Ecosystem Services, pagamento 
por serviços de ecossistema, em 
inglês). Nesse tipo de projeto, 
benefi ciários recebem subsídios 
para gerir o ecossistema que 
habitam. Dependendo do local e 
da população, podem ser proje-
tos relacionados ao uso do solo, 
à preservação de mananciais, à 
produção e autossuficiência de 
energia, entre outros.

No programa brasileiro, por 
exemplo, a transferência de renda 
é principalmente direcionada às 
famílias que substituem queimadas 
e desmatamento por atividades de 
manejo e preservação ambiental. 
O programa está presente em 22 
Estados, totalizando 904 áreas as-
sistidas e distribuídas por um total 
de 30 milhões de hectares.

Desde que entrou em fun-
cionamento, em 2011, o Bolsa 
Verde já benefi ciou cerca de 76 
mil famílias. A região amazônica 
concentra o maior número de be-
nefi ciários (93%), com destaque 

para o Estado do Pará.
Para participar é necessário 

comprovar baixa renda, atuar em 
área de ecossistema e estar tam-
bém inscrito no Bolsa Família. Os 
participantes recebem R$ 300,00 
por trimestre, ou seja, R$ 1.200,00 
por ano, para adotar práticas sus-
tentáveis nas suas comunidades.

“Nas áreas abrangidas pelo 
programa houve visível redução 
do desmatamento e aumento da 
qualidade de vida das famílias. 
O monitoramento demonstrou 
uma queda de 30% nos desma-
tamentos”, informou à BBC Brasil 
Juliana Simões, secretária de 
Extrativismo e Desenvolvimento 
Rural Sustentável do Ministério do 
Meio Ambiente.

“Programas PES são uma 
forma de promover objetivos so-
ciais e ambientais simultaneamen-
te. Isso é particularmente relevante 
no caso do Brasil, um dos países 
mais mega-diversos do mundo”, 
defendeu Montt.

“O Bolsa Verde é um exem-
plo nesse sentido, porque protege 
as famílias da pobreza ao mesmo 
tempo em que preserva as fl ores-
tas. Os benefícios retornam não 
apenas para aqueles que são di-
retamente remunerados, mas para 
a sociedade como um todo”, elogia 
o especialista da OIT.

Para ilustrar o caso bra-
sileiro em particular, Montt cita a 
preservação das fl orestas como 
estratégia fundamental para “re-
gular o clima e a precipitação de 
chuva em todo o país”. Ou seja, o 
programa desenvolvido nas matas 
acaba por gerar benefícios que 
impactam também as cidades.

Renovação
A OIT destacou também o 

programa RenovAção, que cha-
mou de “importante iniciativa”. O 
projeto foi iniciado em 2009 com 
base em uma parceria da União 
da Indústria de Cana-de-Açúcar 
(Unica) com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai) e 
outras instituições de ensino.

Trabalhadores rurais do 
sudeste que perderam seus em-

pregos por conta da abolição da 
prática da queima da palha de 
cana foram treinados para adquirir 
novas qualifi cações. Por meio do 
aprendizado, eles conseguiram se 
reposicionar na mesma indústria e 
também em outros setores.

Durante a transição os ex
-lavradores receberam uma renda 
mensal, até obter uma nova posi-
ção. O programa inclui 300 horas 
de cursos e atendeu mais de 6650 
trabalhadores entre 2010 e 2015.

“O RenovAção no estado 
de São Paulo é uma prática modelo 
que vale a pena. Ajudou a avançar 
a sustentabilidade na indústria 
da cana-de-açúcar e melhorou a 
transição dos trabalhadores para 
outros setores”, destacou Montt.

“É um bom exemplo de 
como a modernização leva à 
dispensa, mas também de que é 
possível encontrar alternativas. 
As cadeias produtivas necessitam 
da modernização para avançar no 
ganho de produtividade e na sus-
tentabilidade”, resume o professor 
e especialista em gerenciamento 
ambiental da Universidade de São 
Paulo Sérgio Pacca.

Estresse térmico
O estudo também estima 

que a mudança climática deverá 
afetar profundamente o nível de 
produtividade dos trabalhadores, 
porque o aumento na temperatura 
fará com que o estresse térmico 
desencadeie condições médicas 
como exaustão e até mesmo der-
rames com maior frequência.

Esses problemas de saú-
de ocupacionais relacionados ao 
aquecimento causarão uma perda 
global de 2% nas horas trabalha-
das até 2030. Empregados da 
indústria agrícola nos países em 
desenvolvimento serão especial-
mente afetados.

O relatório afi rma, ainda, 
que a transição para a economia 
verde benefi ciará a maioria dos 
setores pesquisados. Em todo o 
mundo, dos 163 setores produtivos 
analisados, apenas 14 perderão 
mais de 10 mil empregos. O fe-
chamento das vagas se concen-

trará principalmente na indústria 
do petróleo.

Petróleo
Mundialmente, dois seg-

mentos serão os maiores perde-
dores, concentrando o fechamento 
de mais de um milhão de vagas: 
são os setores de extração e de 
refi no do petróleo. Em regiões com 
economias altamente dependentes 
dessa matéria-prima - como no 
caso do Oriente Médio - o saldo 
líquido será uma queda de 0,48% 
no nível de emprego em decorrên-
cia do abandono dos combustíveis 
fósseis.

“Fala-se muito em desen-
volver o pré-sal no Brasil, mas esse 
é um modelo ultrapassado. O que 
deveria estar se pleiteando agora 
é o futuro. Ainda estamos olhando 
para o tema do desenvolvimento 
com um olhar de um século atrás. 
Não estamos sabendo nos modifi -
car em termos de inovação e ade-
quação”, critica o professor Pacca.

Globalmente, 2,5 milhões 
de novos postos de trabalho serão 
criados nos setores de eletricida-
de gerada por fontes renováveis, 
compensando cerca de 400 mil 
vagas perdidas na geração de 
eletricidade baseada em combus-
tíveis fósseis.

Na conclusão, a OIT sinteti-
za a recomendação de que países 
adotem uma combinação de polí-
ticas que inclua transferências de 
renda, seguros sociais mais fortes 
e limites no uso de combustíveis 
fósseis.

Essa abordagem conjunta 
levaria a um “crescimento eco-
nômico mais rápido, com maior 
geração de empregos e com uma 
distribuição de renda mais justa”, 
bem como menores emissões de 
gases causadores do efeito estufa.

“O Brasil precisa aproveitar 
que tem uma natureza tão abun-
dante e repensar seu desenvolvi-
mento. Não dá pra fi car vendendo 
commodities pra sempre. Acredito 
que a conservação vai ter no futuro 
um valor muito maior, muito mais 
relevante, do que a expansão das 
commodities”, profecia Bacca.

As vendas para este Dia das 
Mães tiveram o melhor resultado nos 
últimos cinco anos, indica levantamen-
to da Serasa Experian de Atividade 
do Comércio. O Indicador, publicado 
segunda-feira (14), aponta que, entre 
os dias 7 e 13 de maio, o comércio foi 
5,7% mais forte comparado ao mesmo 
período de 2017.

Já as compras feitas de última 
hora, no fi m de semana da data, re-
gistraram aumento de 5% em relação 
às realizadas no sábado e domingo 
do dia das mães do ano passado. O 
desempenho positivo, segundo a Se-
rasa, é refl exo da queda da infl ação, 
da recuperação do poder de compra e 
de crédito do brasileiro junto à redução 

das taxas de juros. 
O maior aumento no fi m de se-

mana foi registrado na cidade de São 
Paulo, com vendas 6,8% superiores a 
2017. Já na semana anterior à data, o 
crescimento no comércio da cidade foi 
de 6,5% em relação ao ano passado.

Valor dos presentes
De acordo com estudo do Institu-

to Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre-FGV), divulgado na 
última sexta-feira (11), os consumidores 
pretendiam gastar 11% a mais na com-
pra dos presentes, em média R$ 108, 
frente a R$ 98 em 2017.

Fonte: Governo do Brasil, com 
informações do Serasa Experian e 

Agência Brasil


