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• Chuvas ainda continuam sendo 
esperadas nesta madrugada, mas 
já apresentam enfraquecimento du
rante a manhã, por conta do avanço 
do sistema frontal para o Sudeste.

  13°C em Curitiba
Máxima: 26°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Bolsonaro sancionou on
tem, quinta-feira (4), em 
cerimônia no Palácio do 

(PL) 2564/20, que institui o 

enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, auxiliares de 
enferma-gem e parteiras. 
No caso dos primeiros, 

R$ 4.750. Para técnicos, 
o valor deve ser corres

marca, enquanto auxiliares 

 O texto foi aprova
do pelo Congresso Nacio
nal no mês passado. A ins
tituição do patamar salarial 
era uma luta histórica da 
categoria, que representa 

cerca de 2,6 milhões de 
trabalhadores.
 "Hoje é um dia 
muito importante, não só 
para a enfermagem bra
sileira, mas para a saúde 
pública do Brasil. Não há 
saúde pública sem a nossa 
enfermagem", afirmou o 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga. Segundo ele, por 
razões de constitucionali
dade, o presidente vetou 
um dos artigos do PL, que 
determinava um reajuste 
anual do novo piso com 

de Preços ao Consumidor 
(INPC), um dos indicadores 
de inflação.
 De acordo com a 
presidente do Conselho 
Federal de Enfermagem 
(Cofen), Betânia Maria Pe

reira dos Santos, mais de 

valores inferiores ao novo 
piso, que agora é lei. "Existe 
uma precariedade infinita 
com relação a salários da 
enfermagem. Agora, pela 
lei, vamos ter um piso, é o 
mínimo", afirmou, após a 
cerimônia.   
 Para viabilizar a 
aprovação do piso nacional 
da enfermagem, o Con
gresso Nacional promulgou 
uma emenda constitucional 
para dar segurança jurídica 
ao projeto, inserindo o tema 
na Constituição Federal. 

lei que efetivamente esta
belece os novos valores foi 
aprovado com chancela da 
ampla maioria de lideranças 

Câmara aprova criação de Política 
Nacional de Educação Digital

 A Câmara dos 
Deputados aprovou nesta 
quinta-feira (4) a criação 
da Política Nacional de 
Educação Digital. A pro-
posta busca promover 
competências informacio-
nais e digitais, ferramen-
tas online, capacitação e 
pesquisa para estimular a 
inclusão digital. A matéria 
segue para análise do 
Senado.
 O texto modifica a 
Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional 
para que currículos da 
educação básica incluam 
as competências digitais 
ao longo das etapas, a par-
tir do ensino fundamental.
 “É  impor tan te 
salientar que, segundo 
estudo do Fórum Econô-
mico Mundial, 65% das 
crianças iniciando o ensino 
fundamental hoje terão 

profissões que ainda não 
existem. Além disso, 8 das 
10 profissões com maior 
crescimento em deman-
da são rela-
cionadas à 
tecnologia”, 
argumentou 
o relator, de-
putado Is -
rael Batista 
(PSB-DF)
 
Pela propos-
ta, o poder 
e x e c u t i v o 
federal deve 
regulamen-
tar a política, 
que deve es-
tar prevista 
no plano na-
cional pluria-
nual espe-
cífico, com 
duração até 
2030, e nas 

leis orçamentarias. O tex-
to está estruturado em 
quatro eixos:
 - Inclusão Digi-
tal: garantir que toda a 
população brasileira te-
nha igual acesso às tecno-
logias digitais para obter 
informações, comunicar-
-se e interagir com outras 
pessoas.

 - Educação Di-
gital Escolar: garantir a 
educação digital da po-
pulação mais jovem, es-
timulando e reforçando 
o letramento digital e as 
competências digitais em 
todos os níveis de esco-
laridade e como parte da 
aprendizagem ao longo 
da vida.

 -  Capacitação 
e Especialização Digi-
tal: promover a especia-
lização em fundamentos, 
tecnologias e aplicações 
digitais, capacitando a 
população brasileira ativa, 
fornecendo-lhes os conhe-
cimentos de que precisam 
para fazer parte de um 
mercado de trabalho que 

depende for-
temente de 
competên-
cias digitais 
para garan-
t i r  a  com -
petitividade 
empresarial 
– empreen-
dedorismo, 
pensamen-
to crítico e 
i novação , 
de modo a 
promover a 
e m p r e g a -
bilidade e o 
bem-estar 
do  i nd i v í -
duo, da co-
munidade, 
do país e do 
planeta.

 - Pesquisa Digi-
tal: assegurar a existência 
de condições para a produ-
ção de novos conhecimen-
tos e participação ativa de 
pesquisadores brasileiros 
em redes e programas in-
ternacionais de Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D).
 Na avaliação do 
relator, a educação digital 
é "altamente relevante" 
no mundo contemporâ-
neo. Segundo Batista, a 
proposta foi criada para 
alcançar todos os níveis 
da educação - desde edu-
cação básica à pesquisa.
 "A evolução da 
modernidade nas socie-
dades, nas relações so-
ciais, no mundo do tra-
balho, da comunicação, 
da informação impõe que 
a cada cidadão sejam 
dadas as necessárias 
oportunidades para o de-
senvolvimento das com-
petências e habilidades 
para lidar com as tecno-
logias de comunicação e 
informação", acrescentou 
Israel Batista.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Prazo para realização de convenções partidárias acaba hoje
 Termina hoje (5) o prazo para os partidos 
políticos e as federações partidárias realizarem 
convenções e escolher os candidatos e candidatas 
que disputarão cargos eletivos nas eleições deste 
ano, bem como para decidir sobre a formação de 
coligações.
 No caso de federações partidárias, as con-
venções devem ocorrer de forma unificada, com a 

participação de todas as legendas integrantes. Já a 
possibilidade de coligações entre partidos só se apli-
ca à disputa pelos chamados cargos majoritários (ou 
seja, aqueles em que fica com a vaga o candidato que 
tiver mais votos, caso da escolha para presidente, 
governador, prefeito e senador), não valendo para 
as eleições proporcionais (deputados).

Registro no TSE
 Uma vez definidos os candidatos, os 
partidos terão até o dia 15 de 
agosto para pedir ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) o 
registro de seus candidatos 
à Presidência da República, 
governos estaduais e às 
vagas de senadores e depu-
tados federais, estaduais e 
distritais.
 Até a tarde de ontem (4), 
apenas quatro candidatos 
à Presidência da Repúbli-
ca tinham registrado suas 
candidaturas no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE): Fe-

lipe D´Avila (Novo); Léo Péricles (Unidade Popular-
-UP); Pablo Marçal (Partido Republicano da Ordem 
Social-Pros) e Sofia Manzano (Partido Comunista 
Brasileiro-PCB). Seus vices são, respectivamente: 
Tiago Mitraud; Samara Martins; Fátima Pérola Neg-
gra e Antonio Alves.
 Mais de 156,45 milhões de eleitores estão 
aptos a votar no próximo dia 2 de outubro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br


