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1 - O Ministério da Educação lançou nesta semana 
o programa “Conta Pra Mim”, que incenti va pais a 
lerem para seus fi lhos. Entre outras ações, como a 
formulação de guias e vídeos para instruir as famílias a 
incorporar as práti cas de literacia ao dia a dia familiar, 
o programa criará o “Canti nho Conta pra Mim” em 
creches, pré-escolas, museus e bibliotecas onde 
receberá as crianças e ensinará os pais a prati carem 
as técnicas de literacia em casa. 

A proposta é implementar cinco mil “Canti nhos Conta 
pra Mim” até o fi m de 2020, formar 10 mil tutores e 
ati ngir até um milhão de famílias. Os professores das 
redes públicas que trabalharem no espaço receberão 
uma bolsa de incenti vo.

Para orientar os pais sobre as técnicas a serem 
uilizadas em casa, o Ministério da Educação preparou 
um guia on-line. Acesse em: alfabeti zacao.mec.gov.br

2 - O Governo assinou um termo de compromisso 
para construção do novo aeroporto da Serra Gaúcha, 
em Caxias do Sul. Essencial para o crescimento 
projetado pelo Ministério do Turismo na região. 
 
3 - O PIB brasileiro cresceu 0,6% no 3º trimestre de 
2019. Resultado positi vo além do previsto.

4 - Brasil e Argenti na terão mais voos entre si. Agora 
serão 170 frequências por semana (antes era 133). 
Além disso, não haverá mais limite para voos de 
transporte de carga. 

5 -  O Ibovespa chegou a 111.011 pontos, batendo 
novo recorde. O oti mismo do mercado é decorrente 
dos juros baixos, infl ação controlada e indicadores de 
emprego melhorando.

6 - A Advocacia-Geral da União (AGU), por meio 
da Força-Tarefa em Defesa da Amazônia, ajuizou 
nesta semana 16 ações civis públicas que cobram 
o equivalente a R$ 555,3 milhões de grandes 
desmatadores em quatro estados da Amazônia Legal 
(a Amazônia Legal é uma área que engloba nove 
estados do Brasil pertencentes à bacia Amazônica).
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7 - O Governo lançou o “Programa Nacional de 
Incenti vo ao Voluntariado”. Vinculado ao Ministério 
da Cidadania, o programa tem por objeti vo promover 
e valorizar o trabalho voluntário no país, fomentar 
o desenvolvimento da cultura e engajamento dos 
cidadãos na realização de ações transformadoras da 
sociedade. Conheça o programa e parti cipe das ações. 
Informe-se em: patriavoluntaria.org

8 - Esta semana, o Presidente Bolsonaro visitou o Vale 
dos Vinhedos (RS), que é referência na produção de 
vinhos e espumantes no país. O município faz parte 
do programa “Investe Turismo”, que visa acelerar 
o desenvolvimento e aumentar a qualidade e a 
competi ti vidade em 30 rotas turísti cas estratégicas 
do Brasil, contemplando 158 municípios. Saiba mais 
em: turismo.gov.br/investeturismo

9 - A Polícia Federal defl agrou nesta sexta-feira 
(6/12) a Operação Hespérides, que tem o objeti vo 
de desarti cular a organização criminosa que seria 
responsável pelo comércio ilegal de ao menos 1,2 
toneladas de ouro. Mais de 150 policiais cumprem 
17 mandados de prisão preventi va, 5 de prisão 
temporária, 48 buscas e apreensões e 15 sequestros/
bloqueios de bens, nos estados do Amazonas, Rio 
Grande do Norte, Rondônia, Roraima e São Paulo. 
Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal 
de Roraima e determinam o bloqueio de até R$ 102 
milhões dos envolvidos.

10 - Ministério da Justi ça amplia o banco de perfi s 
genéti cos. Somente neste ano, 67 mil perfi s genéti cos 
de criminosos condenados foram coletados. O 
resultado disto são investi gações criminais mais 
efi cientes,  com maior possibilidade de identi fi car a 
autoria de crimes pelo cruzamento do DNA encontrado 
em material colhido no local do crime, com os perfi s 
genéti cos já existentes no banco.

11 - Governo Federal lança o Programa “Saneamento 
Brasil Rural”. Cerca de 40 milhões de pessoas, de áreas 
rurais do país, serão benefi ciadas com abastecimento 
de água, instalações de água e esgoto, esgotamento 
sanitário e manejo de resíduos sólidos.


