
 

  

VEICÚLO DE COMUNICAÇÃO CIDADE EDITORIA DATA 
 

Site Folha Web 
(https://www.folhabv.com.br) 

 
Boa Vista Cidade 

 
12/06/2019 

 

https://folhabv.com.br/lista/noticia/menu/CIDADES/3
https://folhabv.com.br/
https://ebvadmin.com.br/public/images/noti-1560314666.jpg


 

https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/RR-possui-a-passagem-aerea-mais-cara-do-

pais--segundo-ANAC/54320 

 

 

https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/RR-possui-a-passagem-aerea-mais-cara-do-pais--segundo-ANAC/54320
https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/RR-possui-a-passagem-aerea-mais-cara-do-pais--segundo-ANAC/54320


 

 

 
 

VEICÚLO DE COMUNICAÇÃO CIDADE EDITORIA DATA 
 

Site Folha Web 
(https://www.folhabv.com.br) 

 
Boa Vista Política 

 
12/06/2019 

 

https://folhabv.com.br/lista/noticia/menu/POLITICA/6
https://folhabv.com.br/
https://ebvadmin.com.br/public/images/noti-1560317301.jpg
https://ebvadmin.com.br/public/images/noti-1560317301.jpg


 

 

https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Gestao-municipal-espera-por-crescimento-

no-Fundo-de-Participacao/54325 

 

 

https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Gestao-municipal-espera-por-crescimento-no-Fundo-de-Participacao/54325
https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Gestao-municipal-espera-por-crescimento-no-Fundo-de-Participacao/54325


 

VEICÚLO DE COMUNICAÇÃO CIDADE EDITORIA DATA 
 

Site Folha Web 
(https://www.folhabv.com.br) 

 
Boa Vista Cidade 

 
11/06/2019 

 

https://folhabv.com.br/lista/noticia/menu/CIDADES/3
https://folhabv.com.br/
https://ebvadmin.com.br/public/images/noti-1560312850.jpg


 



 



 

https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Governo-e-responsavel-pelas-duas-maiores-

feiras-de-Roraima/54317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Governo-e-responsavel-pelas-duas-maiores-feiras-de-Roraima/54317
https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Governo-e-responsavel-pelas-duas-maiores-feiras-de-Roraima/54317


 

 
 

Com realização da Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, este que 
é considerado o maior evento de valorização de  projetos, de instituições, empresas 
e homenageia os que se destacam no desenvolvimento sustentável da Região 
Amazônica, que em  15 edições alcançou mais de 3.200 inscrições, teve 187 
agraciados com mais de 3 milhões em premiações. Trata-se do Prêmio Professor 
Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente. 

*Inscrições 2019 
 
As inscrições para os Prêmios já estão abertas e seguem até 02 de setembro deste 
ano. O Regulamento, a ficha de inscrição e outras informações estarão disponíveis 
no site (www.amazonia.ibict.br) 
 
A solenidade de premiação acontecerá no dia 22 de novembro, no Tapiri do SESI. 
Podem se inscrever Instituições de representação empresarial, sindical ou 
profissional, as universidades ou instituições de pesquisas, sediadas no Brasil ou no 
exterior, instituições públicas e privadas com atuação no desenvolvimento 
sustentável da Amazônia, além de instituições que tenham como objetivo promover o 
desenvolvimento regional, nacional ou internacional. O Prêmio Professor Samuel 
Benchimol contempla iniciativas e trajetórias pioneiras para ampliar a compreensão 
da amazônia. Já o prêmio Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente 
tem como objetivo premiar iniciativas na Região, que revelem através de sua prática 
o potencial de transformação da Região Amazônica em prol do seu desenvolvimento 
sustentável. 
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Governo planeja acabar com eSocial e criar novo 
sistema

 
Criado em 2014, plataforma é usada por empregadores para fornecer ao governo 
informações sobre empregados 
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Bolsonaro: 'Guedes vai diminuir impostos, em 
quantidade e porcentual também'  
 
Bárbara Nascimento e André Ítalo Rocha  
São Paulo  
11/06/2019 18h34  
 
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, 11, que, após a 
aprovação da reforma da Previdência, o ministro Paulo Guedes vai entrar 
em campo para desburocratizar e diminuir impostos. A uma plateia de 
empresários, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 
ele frisou a Guedes: "Paulo, em quantidade e porcentual também, quero 
deixar claro". 
 
Ele afirmou ainda aos empresários que eles têm um governo aberto ao 
setor produtivo. "Nunca os senhores terão um governo tão aberto para os 
senhores", disse.  
 
Ele disse ainda que é necessário se preocupar com a Argentina e que cada 
um tem que fazer o que puder pelo país vizinho. "O que nós juntos 
pudermos fazer, temos que fazer, não podemos ficar esperando", mas sem 
dar mais detalhes dos planos que estão na mesa. 
 
Paulo Guedes Bolsonaro disse que, ao conhecer o ministro Paulo Guedes, 
antes mesmo da campanha presidencial, "tinha ideias diferentes" às do 
economista, mas afirma ter se convertido. "Eu me converti à economia de 
Paulo Guedes", disse, completando: "Nasceu quase uma paixão entre nós". 
Ele frisou que deu carta branca ao ministro, bem como aos outros chefes 
de pastas, e "100% de autoridade para compor o ministério" 
 
 
Meio Ambiente 
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Bolsonaro disse no evento que poucos resistiriam às pressões que ele tem 
enfrentado na cadeira presidencial. "Mas quanto maiores as pressões, mais 
vontade eu tenho de continuar, com mais força eu continuo", disse.  
 
Ele elogiou ainda a atuação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Sales. 
Segundo o presidente, "Sales tem conseguido fazer um casamento entre 
meio ambiente e a produção". E ressaltou que autorizou o ministro a "meter 
a foice em todo mundo", de forma a retirar dos cargos-chave pessoas 
extremistas. "Não quero xiita ocupando esses cargos." Após ter passado 
por momentos delicados com o Congresso, ele agradeceu também aos 
presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, na 
votação de projetos ambientais. 
 
 
Sistema S  
 
Depois de várias sinalizações de Guedes de que pretende cortar recursos 
do Sistema S, o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, chamou alunos 
premiados do Sesi, que faz parte do sistema, para cumprimentar o ministro 
e o presidente Jair Bolsonaro. Subiram ao palco alunos premiados em 
competições de robótica e em competições esportivas. Os estudantes 
também tiraram fotos ao lado de Guedes e Bolsonaro. 
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