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1 - Governo limita juros do cheque especial em 8% 
ao mês. A alteração acaba com os juros abusivos.

2 - O Exército Brasileiro concluiu a pavimentação da 
BR-163, no Pará. A obra contribuirá para diminuição 
dos custos para a exportação. A rodovia é o segundo 
principal corredor logísti co do país e permite a 
interligação da produção agrícola do Centro-Oeste aos 
portos do norte do Brasil.
 
3 - Dados atualizados apontam redução de 22% das 
mortes violentas no país no período de janeiro a 
setembro de 2019 em relação a 2018. São mais de  
8.600 vidas salvas!

4 - O Tribunal de Contas da União aprovou  a 
renovação antecipada da concessão da Malha 
Paulista. Garanti a de R$ 7 bilhões entre investi mentos 
na própria ferrovia nos próximos 5 anos.

5 - O Ministério da Justi ça e Segurança Pública 
parti cipa da “Operação Flash Back” para combater 
organização criminosa em oito estados. A Força-Tarefa 
cumpriu mais de 100 mandados de prisão contra 
integrantes da organização. O objeti vo do trabalho 
é combater o principal núcleo da facção criminosa 
Primeiro Comando da Capital (PCC).

6 - O governo liberou todo o orçamento previsto 
para a contratação do seguro rural, atendendo cerca 
de 100 mil apólices. Com o desconti ngenciamento 
total, os recursos disponibilizados para os produtores 
chegam a R$ 440 milhões em 2019. O seguro rural 
auxilia os produtores em caso de quebra da safra por 
conta de evento climáti co adverso como secas ou 
excesso de chuvas. O mecanismo também possibilita 
que em casos de variação de preços, as obrigações 
fi nanceiras do produtor serão pagas pela seguradora.

7 - O Ministério da Educação liberou R$ 125 milhões 
em recursos extras para universidades federais. A 
verba deverá ser investi da em energia renovável e na 
conclusão de obras.
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8 - Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, vinculado 
à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vai 
aplicar R$ 714 milhões em 92 projetos que foram 
aprovados neste ano. Os valores superam o total do 
que foi aprovado nos últi mos cinco anos. Na lista, estão, 
por exemplo, a construção de até 5.300 cisternas em 
escolas da região Nordeste, restauração do Teatro 
Nacional, em Brasília, e da Casa de Rui Barbosa, no 
Rio de Janeiro. 

Na área de meio ambiente, foram aprovados projetos 
para tratamento de resíduos sólidos. A meta, 
segundo a presidente do Conselho, é contribuir com o 
desenvolvimento sustentável. 

Foram escolhidos também projetos de proteção à 
vulneráveis, como mulheres e crianças que sofreram 
violência, e ações de prevenção à improbidade 
administrati va e corrupção. 

9 - Ministério da Cidadania vai investi r até R$ 500 
mil no desenvolvimento de cursos de qualifi cação 
profi ssional a jovens de 14 a 21 anos inseridos 
no Cadastro Único e que cumprem medidas 
socioeducati vas em regime fechado. 

10 - O Ministério do Desenvolvimento Regional já 
investi u mais de R$ 3,8 bilhões em habitação popular 
neste ano. Dados sobre a execução do programa do 
Governo Federal foram apresentados pelo ministro 
Gustavo Canuto durante audiência pública na Câmara 
dos Deputados.  “O Ministério do Desenvolvimento 
Regional tem dado enorme prioridade à habitação”, 
afi rmou o ministro, destacando que foram mais de 
245,6 mil unidades habitacionais entregues este ano.

11 - Governo Federal pretende dar sinal verde 
para a construção de novas usinas hidrelétricas. 
A informação é do Ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, ao discursar na solenidade de 
inauguração da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, 
nesta quarta-feira (27), em Vitória do Xingu/PA.


