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PANDEMIA MEDIDA FOI BAIXADA EM RAZÃO DOS RISCOS DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS

MP dispensa escolas
de cumprir mínimo
de 200 dias letivos
Bolsonaro, no entanto, manteve a
obrigatoriedade do cumprimento da
carga mínima anual de 800 horas
brasília
Das agências
@jornalovale

O presidente Jair Bolsonaro
assinou, nesta quarta-feira,
a Medida Provisória Nº 934,
que “estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo
da educação básica e do ensino superior”.
A medida foi baixada em razão dos riscos de contágio do
novo coronavírus. Conforme
descreve o texto, as normas
excepcionais são “decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública.”

Divulgação

Redução. Ano letivo terá 20
dias a menos em 2020

Em caráter excepcional, suspende a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de
dias letivos em 2020. A medida
vale para instituições públicas
e privadas. Pela LDB (Lei de
Diretrizes e Bases), que rege a
educação no país, é obrigatório o cumprimento de 200 dias
letivos por ano.
Bolsonaro, no entanto, manteve a obrigatoriedade do
cumprimento da carga mínima
anual de 800 horas no ano letivo para unidades de educação básica (educação infantil,
ensino fundamental e ensino
médio), como prevê a LDB.
A MP, no entanto, não deixa
claro como as instituições de
ensino farão para manter a
carga em um número menor
de dias letivos. Em todo o
país, as aulas estão suspensas
devido à pandemia do novo
coronavírus.
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CCORONAVÍRUS

PETRÓLEO

Governo reduz
pela metade
contribuições
ao Sistema S

Petrobras
reduz produção
e gasto com
pessoal

MEDIDA. O governo federal

CORTE. A Petrobras começou

reduziu pela metade as contribuições obrigatórias das
empresas para o Sistema S,
por um período de três meses, de 1º de abril a 30 de
junho. A Medida Provisória
932/2020 foi publicada nesta
quarta-feira no Diário Oficial
da União e está dentro do pacote de medidas anunciado
pelo ministro da Economia,
Paulo Guedes, para ajudar
empresas afetadas pela crise
provocada pela pandemia de
covid-19.
De acordo com a equipe
econômica, será uma economia de R$ 2,2 bilhões para
os empregadores. O Sistema S é um conjunto de entidades, administradas por
federações e confederações
patronais, voltadas para o
treinamento profissional, assistência social, consultoria,
pesquisa e assistência técnica. São elas Sesi, Senai, Sesc;
Senac; Sest, Senat; Senar;
Sescoop e Sebrae. As entidades preveem afetamento
‘drástico’ nos trabalhos.
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a adotar nesta quarta novas
medidas para assegurar a sustentabilidade da companhia
“nesta que se configura a pior
crise da indústria do petróleo nos últimos 100 anos”. A
empresa já havia anunciado
dia 26 ações para equilibrar o
caixa em meio ao choque dos
preços do barril petróleo e do
impacto da pandemia do novo
coronavírus no mercado internacional. A produção de petróleo passa a sofrer corte de
200 mil barris diários, volume
que inclui a redução anunciada no dia 26 de março de 100
mil barris por dia.
Como parte das ações destinadas a promover o corte
anunciado de US$ 2 bilhões
de gastos operacionais em
2020, a empresa decidiu poupar aproximadamente R$ 700
milhões em despesas com
pessoal com a postergação
do pagamento, entre 10% a
30%, da remuneração mensal
de demais empregados com
função gratificada (gerentes,
coordenadores, etc).
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