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A divulgação da conversa gravada pelo empresário Joesley Batista com o presidente Michel Temer, em 17 
de maio, expulsou a reforma da Previdência do debate na Câmara dos Deputados. Naquela semana, o tema 
havia sido mencionado 102 vezes no plenário da Casa. As menções caíram para 49 após a delação de 
Joesley. Em junho, despencaram para 20 vezes por semana; na semana passada, só quatro discursos 
falaram da proposta. O levantamento - feito nos 22.746 discursos dos últimos 12 meses - mostra mudança 
da pauta política, diz o economista Pedro Nery, consultor legislativo do Senado. Na terceira semana de 
março, a reforma foi citada 1 vez para cada 4 discursos. A crise política reduziu a razão a 1 vez por 20 
pronunciamentos. 
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O número de pessoas cadastradas 
como Microempreendedor Individual 
(MEI) aumentou 17% em 11 meses na 
Baixada Santista, segundo dados 
divulgados, no último sábado (15), 
pelo Portal do Empreendedor. A 
cidade que registrou o maior índice 
de crescimento foi Santos: nesse 
período, o número de 
microempreendedores passou de 
14.080 para 16.020, um crescimento 
de 21,4%. Na sequência está Bertioga 
(19,8%), São Vicente (17,5%), Guarujá 
(17,2%), Itanhaém (16,4%), Peruíbe 
(15%), Mongaguá (14,7%), Cubatão 
(14,4%) e Praia Grande (14,3%). De 
acordo com gerente do Escritório 
Regional da Baixada Santista do 
Sebrae, Marco Aurélio Rosas, o dado 
é um reflexo da atual crise 
econômica que o Brasil vive. 
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 De cada dez brasileiros adultos, quatro já possuem ou estão envolvidos com a criação de uma empresa. No 
entanto, é preciso cautela na hora de realizar o sonho de ter um negócio próprio. Marco Aurélio Rosas 
afirma que embora o índice de criação de novas empresas seja alto, a taxa de mortandade também é 
preocupante: de cada 100 novos negócios, 23 morrem antes de completar dois anos de atuação. 
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