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1 - A parti r deste ano, os empregadores não pagarão 
mais multa adicional de 10% do Fundo de Garanti a 
do Tempo de Serviço (FGTS) em demissões sem justa 
causa. A multa extra não era paga ao empregado, 
mas sim ao Tesouro Nacional. 

2 - O Ministério da Educação, por meio da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), vai selecionar cerca de 480 professores de 
língua inglesa para curso intensivo de seis semanas 
em universidades dos Estados Unidos. A Iniciati va 
é uma das medidas do Ministério para melhorar a 
qualidade da educação brasileira. 

3 - O Ministério da Saúde Informou no dia 3 de janeiro 
que o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) 
a pacientes com difi culdade de se locomover até 
uma unidade de saúde, terá mais 410 equipes para 
o tratamento em casa. 

4 - No dia 6 de janeiro, os juros do cheque especial 
que eram de 13% ao mês passaram a ser limitados a 
8% ao mês.

5 - Municípios terão um novo repasse de R$ 250 
milhões a mais para zerar fi las de 53 ti pos de 
cirurgias eleti vas realizadas no SUS, como catarata, 
varizes, hérnia, vasectomia e laqueadura. O objeti vo 
é zerar fi las com cirurgia de média complexidade e 
com isso, diminuir o tempo de espera por cirurgias 
agendadas.

6 - No dia 8 de janeiro, o Ministério da Educação, e 
o Ministério da Justi ça e Segurança Pública lançaram 
o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica 
(Procad) em Segurança Pública e Ciências Forenses 
para investi mento em pesquisas que busquem 
soluções tecnológicas para melhorar a segurança 
pública no Brasil. Serão investi dos R$ 10,1 milhões 
para estudos de mestrado, doutorado e pós-
doutorado.

7 - A primeira entrega do ano do Ministério da 
Infraestrutura foi a reforma do aeroporto de 
Uberaba-MG. Estão previstas mais de 50 entregas em 
infraestrutura do Governo Federal em 2020.
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8 - O Presidente Jair Bolsonaro sancionou no dia 8 de 
janeiro a lei que insti tui a Carteira de Identi fi cação 
da Pessoa com Transtorno do Espectro Auti sta, 
de expedição gratuita. Com o documento, essa 
população passa a ter prioridade de atendimento em 
serviços públicos e privados, em especial nas áreas 
de saúde, educação e assistência social.

9 - A procura pelo Brasil aumentou entre os turistas do 
Canadá, da Austrália, do Japão e dos EUA. A reti rada 
da exigência de visto fez crescer em 32% o interesse 
dos norte-americanos, 38% dos canadenses, 37% dos 
australianos e 30% do Japão, aponta pesquisa. Fonte: 
Grupo Amadeus

10 - O Ministério do Meio Ambiente anunciou 
a criação da Secretaria da Amazônia, com sede 
em Manaus, que terá atribuições em áreas como 
bioeconomia, combate ao desmatamento ilegal, 
regularização fundiária, pagamento por serviços 
ambientais, entre outros.

11 - Em 2019, o governo Bolsonaro concedeu 
à iniciati va privada, a exploração de mais de 10 
aeroportos. Para 2020, serão mais de 20 em todo 
Brasil. Menos concentração nas mãos de políti cos e 
melhores serviços oferecidos ao cidadão.

12 - Os Municípios com menores índices de 
desenvolvimento humano terão maior volume de 
recursos para compra de medicamentos e insumos 
ofertados na Atenção Primária do SUS. Haverá um 
incremento de aproximadamente R$ 92 milhões por 
ano do Governo Federal.

13 - Valor do seguro obrigatório Dpvat (Danos Pessoais 
por Veículos Automotores de Vias Terrestres) fi cará 
até 86% mais barato  parti r deste ano. O valor passa 
a ser de R$ 5,21 para carros de passeio e táxis e R$ 
12,25 para motos, o que representa uma redução de 
68% e 86%, respecti vamente.


