Eu só posso constatar o
produto final e o governo está com a
base absolutamente deteriorada no
Congresso Nacional, na Câmara dos
Deputados”
Eduardo Cunha , presidente da Câmara, sobre o momento do governo

Só quem já fez nove novelas
em dez anos sabe do que estou
falando. Sei que meu filho sente a
minha falta, mas ele tira isso de letra.
Ele não carrega culpa, eu carrego”
Rodrigo Lombarid, ator, sobre o fato de ser um “pai ausente”
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O Barrios é o que menos tem a
ver com isso. Me senti tocado, defendi
o clube por cinco anos, isso não é
pouco. Mas a diretoria determinou
isso. O jogador não pediu”
Valdívia, jogador, sobre sua camisa ter passado para outro atleta
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A importância da qualificação
A criação de empregos não é suficiente para aquecer
o mercado de trabalho e garantir o desenvolvimento da
economia do país. E o motivo é simples – ela precisa estar
acompanhada da qualificação da mão de obra. De que
adianta uma pessoa ganhar uma vaga numa empresa se a
mesma não tem o conhecimento técnico adequado? Muitos
setores sofrem com a falta de qualificação. Outros, aliás,
estão numa situação mais delicada ainda, pois enfrentarão
um futuro mais exigente no que diz respeito a conhecimento e preparação técnica.
Além da construção civil, tão mencionada atualmente
como sendo um dos setores mais requisitados pela demanda de serviços, o agronegócio também enfrenta falta de mão
de obra qualificada. O setor precisa de trabalhadores que
saibam lidar com uma agricultura cada vez mais complexa,
integrada, que exige mais cuidado com questões como o
meio ambiente. A solução, nitidamente, está no aperfeiçoamento da educação acadêmica. Formar profissionais
mais capacitados é o grande desafio do sistema de ensino
brasileiro.

Previsão do tempo

12°
Máx.: 26°
Mín.:

Fonte: www.simepar.br..
Mais uma frente fria se desloca sobre o centro-sul
do Rio Grande do Sul e, devido a massa de ar seco,
não evolui para os demais estados da Região Sul do
Brasil. Assim, mais uma vez, avança em direção ao
Oceano Atlântico. Portanto não há mudanças nas
condições do tempo previstas para o estado do Paraná ao longo do dia. O tempo continua com muito
Sol, ar seco e temperaturas relativamente elevadas.

Arte: Roque Sponholz..

Anvisa suspende
venda de
aparelhos para
redução de
gordura

Câmara aprova
vinculação
de salário de
advogado público
ao de ministro do STF

A Anvisa determinou ontem a suspensão
da fabricação e da distribuição dos produtos
Critotec Criolipólise e
Lipocavitaçao, Criotec
Portátil, Criolipólise e
Lipocavitação, Cavitec
Lipocativição e Radiofrequência e Membrana
para Criolipólise. A medida proíbe também a
divulgação e comercialização dos produtos no
site da empesa Lipotec.
A Anvisa determinou a
apreensão e inutilização de todas as unidades dos produtos.

Por 445 votos a favor e
16 contrários, deputados
aprovaram na madrugada
de ontem, em primeiro turno, a proposta de emenda à
Constituição (PEC 443/09)
que vincula os salários de
advogados públicos e delegados de polícia à remuneração dos ministros do
Supremo Tribunal Federal
(STF), que é R$ 33,7 mil.
O texto aprovado, feito
pela comissão especial que
analisou a proposta antes
de ir a plenário, estabelece índice de 90,25% para
a maior remuneração de
cada carreira.
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PESQUISA

Aprovação do governo
Dilma cai para 8%
Segundo o Datafolha, 71% dos entrevistados consideram o governo ruim ou
péssimo, enquanto 8% avaliam a administração da petista como ótima ou boa

A

popularidade da presidente Dilma Rousseff voltou
a cair, como mostra pesquisa
Datafolha divulgada ontem.
Segundo o levantamento, feito
nos dias 4 e 5 de agosto, 71%
dos entrevistados consideram
o governo ruim ou péssimo,
enquanto 8% avaliam a administração da petista como ótima ou
boa. No último levantamento,
divulgado em junho, 65% dos
entrevistados consideraram o
governo Dilma ruim ou péssimo
e 10% o avaliaram como ótimo
ou bom.
De acordo com a pesquisa,
que ouviu 3.358 pessoas em 201
municípios nas cinco regiões
do país, o grupo daqueles que
consideravam o governo regular
passou de 24%, em junho, para
20% este mês. A margem de erro
do levantamento é de 2 pontos
percentuais.
A pesquisa mostra ainda que
a rejeição ao governo Dilma é
homogênea em todas as regiões do país. Os piores índices
foram registrados na Região

Os piores índices foram registrados na Região Centro-Oeste, onde 77% dos entrevistados consideram o
governo ruim ou péssimo
Centro-Oeste, onde 77% dos entrevistados consideram-no ruim
ou péssimo, seguido da Região
Sudeste, onde 73% avaliaram
a gestão petista como ruim ou

péssima. Esse percentual no
Nordeste chega a 66%.
O Datafolha também perguntou aos entrevistados qual
é o melhor sistema de governo

para o país. Para 53%, o presidencialismo é a melhor opção,
28% consideraram o parlamentarismo e 19% não souberam
responder.

TCU

Câmara aprova contas de Lula, Itamar e
Fernando Henrique
Os deputados federais aprovaram ontem as contas dos governos
dos ex-presidentes Luiz Inácio
Lula da Silva, Itamar Franco e
Fernando Henrique Cardoso.
A Comissão Mista de Orçamento já tinha dado parecer
favorável à aprovação das contas
de Lula (2006 e 2008), Itamar
Franco (1992) e Fernando Henrique Cardoso (2002). Os pareceres
aguardavam decisão do plenário
da Câmara.
Nas contas do ex-presidente
Itamar Franco, o parecer já tinha

sido apreciado pelos senadores.
Com a aprovação dos deputados,
falta apenas ser promulgado pelo
Congresso.
O Tribunal de Contas da
União (TCU) fez ressalvas às
contas de 2006 e 2008, da gestão
de Lula. No caso de 2006, foram
apontados 27 questionamentos,
como o descumprimento de metas previstas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO). O tribunal
também fez ressalvas às contas
de Fernando Henrique Cardoso,
como superavaliação de restos a

pagar e não inclusão de déficit e
juros devidos pelo Banco Central
no valor de R$ 18,2 bilhões. Essas
contas serão apreciadas pelos
senadores, em decorrência das
ressalvas.
As contas dos ex-presidentes
entraram na pauta de votação
da Câmara, em turno único,
depois de um acordo feito entre
o presidente da Casa, Eduardo
Cunha (PMDB-RJ), e os líderes
partidários.
O Tribunal de Contas da
União (TCU) está apreciando as

contas do governo de Dilma Rousseff em 2014. O tribunal adiou o
julgamento e abriu prazo para
o governo dar explicações sobre
indícios de descumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal
e da Lei Orçamentária Anual,
entre eles o atraso de repasses
para a Caixa Econômica Federal
e o Banco do Brasil, referentes a
despesas com programas sociais
do governo. No final de julho, o
governo apresentou documento
com explicações aos questionamentos do TCU.

APELO

Michel Temer diz que reconhecer crise
ajuda a superá-la
Um dia depois de fazer apelo
ao país pela união para superar
a crise econômica e política, o
vice-presidente e articulador político do governo, Michel Temer,
voltou a defender ontem que é
preciso continuar o diálogo com
o Congresso Nacional, cuja pauta
de votações inclui medidas que
aumentam os gastos públicos.
“É preciso que alguém faça
este apelo, e eu estou tomando,
por isso, a liberdade de fazê-lo
em nome do governo. Nós vamos
continuar dialogando, não vamos
nos impressionar com o dia de
ontem e com o dia de hoje. Agora,
o alerta era indispensável. Se nós
começarmos a dizer que não há
crise de maneira nenhuma, não
ajudamos a superá-la. E a crise
econômica muitas vezes ocorre
e é logo superada. Uma eventual

crise política no Congresso é
imediatamente superada ou será
superada ao longo do tempo”, disse, em entrevista, após palestra no
Centro Universitário de Brasília
(Uniceub) sobre governabilidade
e governança.
Apesar do apelo feito ontem
pelo vice-presidente, a Câmara
aprovou na madrugada ontem,
em primeiro turno, a proposta
de emenda à Constituição (PEC
443/09), que vincula os salários de
advogados públicos e delegados de
polícia à remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal
(STF), que é R$ 33,7 mil. Durante
todo o dia, governistas tentaram
evitar a votação, argumentando
que a medida criará impacto de
R$ 2,4 bilhões no Orçamento da
União, segundo cálculos do Ministério do Planejamento.

