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DEPUTADOS DE RORAIMA 

Deputados tem até quinta para propor emendas à 

reforma da Previdência  
POLÍTICA 

Por Ribamar Rocha 
Em 28/05/2019 às 01:31 

 
 

Deputados Jhonatan de Jesus, Antonio Nicoletti e Joenia Wapixana falaram sobre as propostas da reforma 

(Fotos: Arquivo Folha)   

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, prorrogou, a pedido de 

parlamentares, até esta quinta-feira, dia 30, o prazo para apresentação de emendas à 

proposta da reforma da Previdência (PEC 6/19).  
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De acordo com o Regimento Interno da Câmara, as propostas podem receber emendas 

durante as 10 primeiras sessões do Plenário após a instalação da comissão especial, mas o 

prazo pode ser ampliado se houver acordo entre os deputados. O prazo foi prorrogado a 

pedido dos deputados.  

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC 6/19) enviada para a Câmara Federal pelo 

presidente Jair Bolsonaro pretende alterar o sistema de Previdência Social para os 

trabalhadores do setor privado e para os servidores públicos de todos os Poderes e de todos 

os entes federados (União, estados e municípios). 

A idade mínima proposta para aposentaria seria de 65 anos para os homens e 62 para as 

mulheres. Há regras de transição para os atuais contribuintes. 

O objetivo, segundo o governo, é conter a diferença entre o que é arrecadado pelo sistema 

e o montante usado para pagar os benefícios. Em 2018, o déficit previdenciário total – 

setores privado e público, mais militares – foi de R$ 264,4 bilhões. 

A Folha manteve contato com os oito deputados federais e suas assessorias para que 

enviassem suas propostas de emendas à reforma da Previdência. Apenas os deputados 

Jhonatan de Jesus (PRB), Antonio Nicoletti (PSL) e Joenia Wapixana (Rede) responderam 

a reportagem.    

Á Folha o deputado Jhonatan de Jesus informou que não é autor de nenhuma emenda à 

reforma da Previdência, mas que, como líder do partido, tem discutido a matéria com os 

seus pares e assinou algumas emendas como apoiamento para que as propostas possam 

tramitar.  

“Temos estudado o teor da PEC, tirando todas as dúvidas com consultores 

especializados para que possamos nos posicionar quando da deliberação da 

proposição”, disse. 

O deputado Antonio Nicoletti informou que propôs emendas, juntamente com o deputado 

Marcelo Freitas, que mantém a aposentadoria Policial como está na Constituição Federal 

de 1988, com regulamentação por Lei Complementar para as categorias da Polícia Federal, 

Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil e Polícia Legislativa, 

Peritos Criminais, Guardas Municipais, Agentes Penitenciários, Agentes Socioeducativos 

e Agentes de Trânsito. 

“Esta categoria já é regida por uma lei complementar e já tem uma aposentadoria 

específica, até pela periculosidade do serviço, e estas regras propostas agora vêm 



 
deixar com que o policial possa atuar no combate a criminalidade. Os agentes da 

segurança pública não têm como se aposentar aos 65 anos de idade, precisamos ter 

policias com idade compatível com o serviço e manter a atividade policial de modo a 

proporcionar segurança à sociedade”, justificou.      

A deputada Joenia Wapixana informou que não apresentou emendas, mas que apoia as 

emendas direcionadas aos direitos das mulheres, dos professores e dos trabalhadores 

rurais.  
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TEPEQUÉM: SESC REINAUGURA ESTÂNCIA ECOLÓGICA E UM 
DOS MAIORES POLOS TURÍSTICOS DE RR 
 

 
São 24 apartamentos, com capacidade para atender 83 hóspedes confortavelmente – Fotos: Ascom/Sesc-RR 

 

Natureza, lazer, biodiversidade e conforto. A combinação destes elementos representam a 
experiência na Estância Ecológica Sesc Tepequém, atualmente um dos maiores polos 
turísticos do Estado – localizada no município de Amajari, a 210km da capital Boa Vista. São 
24 apartamentos, com capacidade para atender 83 hóspedes confortavelmente, além de 
restaurante, piscina natural, sala de jogos, área esportiva e estacionamento com 24 vagas. 

Nesta segunda-feira, 27, iniciam as vendas para o público reservar hospedagens a partir do 
dia 30 de maio (quinta-feira). Neste primeiro momento, o hotel funcionará de quarta a 
domingo, e a partir do mês de julho, de terça a domingo. Os valores da diária (por pessoa) 
variam de $140 a $640, de acordo com os quartos: individual, duplo, triplo ou quádruplo, e 
com as categorias: Trabalhador do Comércio; Empresário; Conveniado; e Público em Geral, o 
valor inclui pensão completa (café da manhã, almoço e jantar), além das demais atividades 
e/ou serviços ofertados pelo hotel. 

Todos os apartamentos, distribuídos em 2 pisos, possibilitam ao hóspede pleno conforto, 
dispondo de janelas com telas, quartos climatizados, frigobar, cofre individual, closet, 
chuveiro elétrico, e wi-fi. Dispõe ainda de um (1) apartamento adaptado para pessoa com 
deficiência (PCD). Para realizar reservas, basta procurar a Central de Relacionamento com o 
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Cliente na Sede Administrativa – Rua Araújo Filho, nº 947, Centro – de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 14h às 18h. Todos devem apresentar o Cartão Sesc atualizado. Dúvidas e 
mais informações: 3212-2800 ou WhatsApp 98403-4764. 

 

Tepequém 
 
Encrustrada onde um dia foi um grande vulcão de 1.100 metros de altitude, a Serra do 
Tepequém possui um imenso vale cortado pelos igarapés Sobral e Paiva, que dão nome 
também às duas vilas – ou currutelas, como os antigos garimpeiros às denominam. É nesse 
ambiente cercado de magia e recheado de história que está localizada a Estância Ecológica 
Sesc Tepequém, um verdadeiro paraíso para quem ama a natureza. 

 
 
Estância Ecológica Sesc Tepequém 
 
Situada em uma região privilegiada com cachoeiras e biodiversidade incomparável, integra 
uma reserva ecológica certificada como Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). 
Este ambiente propicia a prática de Observação de Aves, atividade que vem ganhando o 
mercado turístico. A Pedra do Índio, localizada na subida da Serra do Tepequém é uma das 
marcas registrada da região. A escultura, moldada pela Mãe Natureza, é um dos símbolos 
que mais representa a Estância Ecológica Sesc Tepequém, construída logo em frente deste 
monumento natural. 



 
Como chegar 
 
Para chegar à Estância Ecológica Sesc Tepequém, o turista deve pegar a BR-174, sentido 
Venezuela, até o km 102 na Comunidade Três Corações. A partir dali, percorre 58 
quilômetros pela RR-203, até a Vila Brasil, sede do município de Amajari. Depois dali, são 
mais 48 quilômetros até a estância. Todo o percurso está asfaltado. 

 
 
Cuidados 
 
Os motoristas devem ter atenção redobrada a partir da RR-203, pois não é difícil avistar 
animais como tamanduás, gados, jabutis, além de aves como gaviões, garças e outros 
pequenos voadores; importante lembrar que é preciso estar com o carro em perfeitas 
condições. São cerca de 4 quilômetros ladeira acima, com muitas curvas e o agravante de 
algumas abismos laterais, respeitando sempre os limites de velocidade. 

Cartão Sesc 
 
Trabalhadores do Comércio, empresários, conveniados, público em geral e seus dependentes 
podem usufruir de diversos serviços oferecidos pela instituição. O Cartão físico é emitido com 
a taxa anual no valor de $7 para trab. do com/dependentes e de R$ 28 para público em geral. 
Já com o Cartão Virtual, todos ficam isentos do pagamento. Faça o seu e aproveite! Mais 
informações 3212-2800 / 3624-9858 ou WhatsApp 98403-4764. 

Ana Carolini Gama 
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Balança comercial tem superávit de US$ 5 bilhões no 
acumulado de maio 
 

Resultado foi divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério da Economia. Na parcial do ano 

de 2019, saldo positivo da balança somou US$ 21,57 bilhões. 

 

Por Alexandro Martello, G1 — Brasília 

 

27/05/2019 15h11  Atualizado há 18 horas 

O Ministério da Economia informou nesta segunda-feira (27) que a balança comercial 
registrou superávit de US$ 5,192 bilhões na parcial de maio, até este domingo (26). 

Quando as exportações superam as importações, o resultado é de superávit. 
Quando acontece o contrário, o resultado é de déficit. 

De acordo com o governo, as exportações no período somaram US$ 17,047 bilhões 
(alta de 8,9% na comparação com maio de 2018). 

Nesta comparação, houve aumento nas vendas de produtos manufaturados 
(+35,2%), semimanufaturados (+20,1%) e queda de 1,9% na exportação de produtos 
básicos. 

As importações, ainda segundo o governo, totalizaram US$ 11,855 bilhões (aumento 
de 10,4% na mesma comparação). 

Aumentaram os gastos com adubos e fertilizantes (+38,4%), combustíveis e 
lubrificantes (+23,7%), equipamentos eletroeletrônicos (+15,6%), químicos orgânicos 
e inorgânicos (+13,8%) e equipamentos mecânicos (+12,2%). 

Parcial do ano 

No acumulado de 2019, até este domingo (26), a balança comercial registrou um 
saldo positivo de US$ 21,576 bilhões, segundo dados oficiais. 

Embora o saldo acumulado do ano seja positivo, houve queda de 8,6% na 
comparação com o mesmo período do ano passado, quando o superávit chegou a 
US$ 23,598 bilhões. 
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De acordo com o governo federal, no acumulado deste ano, as exportações 
somaram US$ 89,196 bilhões – média diária de US$ 901 milhões (queda de 1,7% na 
comparação com o mesmo período do ano passado). 

As importações, ainda segundo o governo, somaram US$ 67,620 bilhões no 
acumulado de 2019 – média diária de US$ 683 milhões (alta de 0,3% em relação ao 
mesmo período de 2018). 

Ano de 2018 e projeções 

No ano passado, a balança comercial registrou superávit de US$ 58,3 bilhões. Com 
isso, o saldo positivo, assegurado principalmente pela exportação de produtos básicos, 
ficou 13% abaixo do de 2017. 

A expectativa do mercado financeiro para este ano é de nova queda do saldo 
comercial. Segundo pesquisa realizada pelo Banco Central na semana passada, a 
previsão para 2019 é de um saldo positivo de US$ 50,25 bilhões nas transações 
comerciais do país com o exterior. 

O Banco Central, por sua vez, prevê um superávit da balança comercial de US$ 40 

bilhões para este ano, com exportações em US$ 247 bilhões e importações no valor 
de US$ 207 bilhões. 

O Ministério da Economia estima um superávit (exportações menos 
importações) de US$ 50,1 bilhões neste ano, com US$ 245,9 bilhões de 
exportações e US$ 195,8 bilhões de compras do exterior. 

 
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/27/balanca-comercial-tem-superavit-de-us-5-
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Relevância do sistema “S” é tema de debate na Comissão de 

Desenvolvimento Econômico – Notícias – Portal da Câmara dos 

Deputados 

27 DE MAIO DE 2019 

 

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços debate nesta quinta-

feira (30) a relevância do sistema “S” e os novos desafios para 2019. O debate será realizado a 

pedido do deputado Glaustin Fokus (PSC-GO). 

O parlamentar lembra que o sistema “S” trabalha paralelamente ao Estado na busca pela ampliação 

do acesso à educação e profissionalização dos brasileiros, facilitando o alcance ao efetivo 

emprego. “Os Serviços Sociais Autônomos são um dos principais agentes de educação profissional 

do país, voltados para os setores da Agricultura, Comércio, Cooperativismo, Indústria e 

Transporte”, acrescenta. 

Ele lembra que o sistema tem papel de destaque no apoio aos pequenos negócios de todo o País, 

com soluções para empresas e indústrias brasileiras, o que favorece a competitividade e 

sustentabilidade dos empreendimentos nacionais. 

Foram convidados: 

– o vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e 

representante do SESC, SENAC e Fecomércio-GO, Francisco Valdeci de Souza Cavalcante; 

– o diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria, Diretor 

Superintendente do SESI e Diretor Geral do SENAI, Rafael Lucchesi; 

– o presidente da Confederação Nacional do Transporte e dos Conselhos do Serviço Social do 

Transporte e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, Vander Franciso Costa; 
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– o diretor presidente Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Carlos Melles; 

– o presidente da Federação das Indústria do Pará, José Conrado Azevedo Santos; e 

– o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo do Pará, Sebastião de 

Oliveira Campos. 

O debate será realizado às 9h30, no plenário 5. 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/577129-RELEVANCIA-

DO-SISTEMA-S-E-TEMA-DE-DEBATE-NA-COMISSAO-DE-DESENVOLVIMENTO-

ECONOMICO.html 
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