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Ministério Público reitera ao TSE
parecer pela inelegibilidade de Lula

Dólar atinge maior valor em
 dois anos e meio e chega a R$ 3,957
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Tesouro pagou em julho
R$ 602,43 mi em dívidas de estados

Ministras do STF
conclamam mulheres a

buscar igualdade pelo voto

Esporte

São Paulo, terça-feira, 21 de agosto de 2018www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,95
Venda:       3,95

Turismo
Compra:   3,94
Venda:       4,18

Compra:   4,53
Venda:       4,54

Compra: 139,65
Venda:     168,56

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

13º C

Terça: Sol com al-
gumas nuvens du-
rante o dia. À noi-
te o céu fica com
muitas nuvens,
mas não chove.

Previsão do Tempo

Ágatha e Duda vencem
tchecas, levam título e

batem recorde de premiação
As brasileiras Ágatha e

Duda (PR/SE) conquistaram na
manhã de domingo (19) o título
do World Tour Finals, torneio
que reúne apenas os melhores
times do Circuito Mundial 2018.
Na final realizada em Hambur-
go, na Alemanha, elas superaram
as tchecas Hermannova e Sluko-
va por 2 sets a 0 (21/15, 21/19),
em 43 minutos de jogo.

O primeiro lugar rende
também um recorde à dupla,
que agora é dona da maior pre-
miação paga em um único tor-
neio de vôlei de praia da Fe-
deração Internacional de Vo-
leibol (FIVB).            Página 6 Duda e Ágatha (dir) com o troféu do torneio de Hamburgo
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Felipe Fraga vence em
Campo Grande e o novo
vice-líder da Stock Car

Felipe Fraga

O piloto da equipe Cimed
Chevrolet Racing, Felipe Fraga,
foi o grande vencedor da prova
principal da Stock Car em Cam-
po Grande disputada neste do-
mingo. O  tocantinense largou na
segunda posição e conquistou o
triunfo com uma ultrapassagem
espetacular em cima de Daniel
Serra, que terminou na segunda
posição. Com o resultado, Fraga
assumiu o segundo lugar no cam-
peonato, com 147 pontos (44
atrás do líder).

“Chegar em segundo ou em

último seria a mesma coisa
hoje aqui em Campo Grande,
por isso eu fui para o tudo ou
nada e consegui aquela ultra-
passagem para vencer a corri-
da. Foi bastante ousada mas
valeu muito a pena. Estou mui-
to feliz e agradeço o trabalho
da Cimed Racing que vem ba-
talhando desde o começo do
ano para acertar o carro da
melhor maneira possível e hoje
foi tudo perfeito”, diz Fraga,
que neste ano já havia vencido
em Curitiba.               Página 6
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Gabriel Medina é bicampeão
no Tahiti Pro Teahupoo

Gabriel Medina (SP)

do Brasil nas sete etapas do
World Surf League Champi-
onship Tour 2018, completadas
no domingo na Polinésia France-
sa. O retrospecto de Medina na
bancada mais perigosa do Cir-
cuito Mundial é impressionante.
A final contra o australiano Owen
Wright, que impediu uma deci-
são brasileira barrando Filipe
Toledo nas semifinais, foi a quar-
ta que ele disputou nos últimos
5 anos, desde a vitória sobre Ke-
lly Slater no mar épico de 2014.
Com o segundo título num tubo
surfado no último minuto, Me-
dina entrou na corrida do título
mundial.                         Página 6

O campeão mundial Gabri-
el Medina conquistou o bi-

campeonato no Tahiti Pro Teahu-
poo na sexta vitória consecutiva
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Matheus Leist é destaque
novamente em prova

de 500 Milhas
Assim como em sua estreia

na Indy-500, quando foi o es-
treante mais rápido da edição
2018 e chegou em 13º entre os
33 participantes, o jovem pilo-
to Matheus Leist, de 19 anos,
voltou a ser destaque em uma
corrida longa, de 500 milhas
(cerca de 800 quilômetros de
extensão), na etapa da Indy dis-

putada domingo em Pocono.
Fazendo uma prova sólida

e conseguindo escapar dos
problemas ao longo da corri-
da marcada por graves aciden-
tes, o piloto da AJ Foyt che-
gou na 11ª colocação em fren-
te aos mais de 2.000 convi-
dados da principal patrocina-
dora de sua equipe. Página X

Secretário-
geral da OEA
pede reunião
urgente sobre

crise na
Venezuela
O secretário-geral da Orga-

nização dos Estados America-
nos (OEA), Luís Almagro, di-
vulgou no início da tarde de se-
gunda-feira (20) documento
em que solicita uma reunião de
urgência do Conselho Perma-
nente da instituição, para que
se debata a crise migratória na
Venezuela.

No documento, publicado
na página do Twitter de Alma-
gro, ele solicita que a crise
humanitária e democrática da
Venezuela, e a consequente
questão dos migrantes, seja
discutida em  um prazo máxi-
mo de duas semanas. Página 3

ONU pede
tratamento

digno a
venezuelanos

que fogem para
outros países
O porta-voz da Organização

das Nações Unidas (ONU), 
Stéphane Dujarric, pediu
nesta segunda-feira  (20) que
sejam respeitados os direitos
dos venezuelanos que fogem
do país e que eles sejam trata-
dos com “dignidade” nas na-
ções que os amparam. ”É im-
portante que aqueles que esca-
pam da violência e que aqueles
que fogem para salvar suas vi-
das tenham seus direitos res-
peitados e sejam tratados com
dignidade.”                   Página 3

O Tesouro Nacional pagou,
em julho, R$ 602,43 milhões
em dívidas atrasadas de esta-
dos, segundo o Relatório de
Garantias Honradas pela União
em Operações de Crédito, di-
vulgado  na segunda-feira (20).
Do total, R$ 417,27 milhões
são débitos não quitados por
Minas Gerais.

Além disso, a União pagou
R$ 124,13 milhões referentes
a dívidas do estado do Rio de
Janeiro; R$ 55,49 milhões do
Piauí e R$ 5,53 milhões de
Roraima.

Este ano, o total já ultra-
passou R$ 2,496 bilhões de
dívidas em atraso de estados e

municípios. Desse valor, R$
1,985 bilhão cabem ao estado
do Rio; R$ 417,27 milhões a
Minas Gerais; R$ 55,49 milhões
ao Piauí; R$ 27,62 milhões a
Roraima e R$ 10,94 milhões à
prefeitura de Natal, capital do
Rio Grande do Norte.

Como garantidora de ope-
rações de crédito de estados e
municípios, a União – repre-
sentada pelo Tesouro Nacional
– é comunicada pelos credo-
res de que não houve a quita-
ção de determinada parcela do
contrato. Caso o ente não cum-
pra suas obrigações no prazo
estipulado, a União paga os
valores.                    Página 3
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Ministras do STF, Cármen Lúcia e Rosa Weber

A ministra Cármen Lúcia, pre-
sidente do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), e a ministra Rosa Weber,
também do STF e presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), fi-
zeram apelo  na segunda-feira (20)
para que as mulheres exerçam seu
direito a voto com consciência, de
modo a aumentar a participação fe-

minina na política.
Ambas participaram do semi-

nário Elas por Elas, organizado
pelo Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), sobre a temática da
mulher no poder estatal e na so-
ciedade. Durante o evento foi
comemorado o fato inédito de
mulheres ocuparem nesta sema-

na, simultaneamente, os cargos
máximos de cinco órgãos de Jus-
tiça brasileiros. Também participou
do evento a presidente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), a procu-
radora-geral da República, Raquel
Dodge, e a advogada-geral da União,
ministra Grace Mendonça.

Em seu discurso, Rosa We-
ber destacou que as mulheres
constituem 52,5% do eleitorado
(73.337.919 eleitoras) nas pró-
ximas eleições, mas constam
como candidatas em apenas
30,7% (8.353) dos pedidos de
registro para os 1.654 cargos ele-
tivos em disputa neste ano.

A ministra ressaltou que, mes-
mo entre esses registros, há pro-
vavelmente muitos casos de can-
didaturas “fantasma”, feitas por
partidos cujas candidatas não en-
tram de fato na disputa.   Página 4

Os Centros de Apoio ao Tra-
balho e Empreendedorismo
(CATe) são as unidades da Pre-
feitura de São Paulo responsá-
veis pelo atendimento aos cida-
dãos que buscam orientação e
inserção no mercado de traba-
lho. Administrados pela Secre-
taria Municipal do Trabalho e

CATe oferecem vagas de emprego,
cursos profissionalizantes e

orientações para o
empreendedorismo

do Empreendedorismo, os lo-
cais captam, cadastram e ofe-
recem aos desempregados e
trabalhadores em situação de
vulnerabilidade vagas para
reinserção no mercado de tra-
balho, além de promover ações
de fomento ao empreendedoris-
mo e autoemprego.      Página 2

Temer e ministros discutem
situação de venezuelanos

em Roraima
O presidente Michel Te-

mer esteve  reunido com  mi-
nistros para discutir soluções
para a crise com os imigran-
tes venezuelanos em Roraima.

Ele coordena um encontro
com representantes de pastas
l igadas à Defesa,  Direi tos
Humanos e também à área
energética.                   Página 4
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CESAR
 NETO

M Í D I A S

Twitter @CesarNetoReal [oficial do jornalista e colunis-
ta de política Cesar Neto ] ... Site www.cesarneto.com ...
Email cesar.neto@mais.com ... Imprensa jornal ”O DIA” [ São 
Paulo - Brasil ].

C Â M A R A  ( S P ) 

Só não antecipamos, como fizemos no caso do vereador João
Jorge (presidente paulistano PSDB) ser 1º suplente do deputado
federal Trípoli (PSDB) ao Senado, só não demos que o colega
George Hato (MDB) seria 2º suplente do candidato Barbieri ao
Senado porque foi no último segundo.      

P R E F E I T U R A  ( S P )

Se o ex-prefeito Doria (PSDB), candidato ao governo (SP)
voltar a ter pelo menos uns 30% dos votos que teve quando ele-
geu-se ineditamente em 1º turno, um dos responsáveis será o ex-
vice Bruno (#CovasSendoCovas), que vai replantando raízes fora
da visibilidade da av. 23 de Maio.

A S S E M B L E I A  ( S P ) 

Deputado Caruso, cuja dobra principal será com o deputado
federal e presidente paulista MDB Rossi, já sonha com a possi-
bilidade do candidato ao governo (SP) Skaf ser eleito e ele (15
março 2019) eleger-se presidente da Mesa Diretora do mais im-
portante Parlamento estadual brasileiro. 

G O V E R N O  ( S P ) 

Só não estão em pé de guerra as 2 altas patentes da Polícia
Militar (uma coronel e vice de Marcio França - PSB e a outra
tenente-coronel e vice de Skaf - MDB) porque como historica-
mente nunca rolou tal situação não há parâmetro anterior a bali-
zar seus comportamentos. Uma delas vai bombar.  

P R E S I D Ê N C I A 

Ou o governo brasileiro esclarece de vez sobre a ONU (que
agora fala português) não ter - a não ser via Conselho de Seguran-
ça entre ‘os tais’ pós 2ª guerra mundial - como intervir nos países
cuja Justiça se dá plenamente, ou o PT de Lula vai até o fim com
sua retórica de que Lula é um preso político. 

P A R T I D O S 

Todos nós temos ouvido, lido e assistido de figuras que se
vendem como grandes mestres de marketing eleitoral afirmando
que candidatos brasileiros à Presidência, ao Senado, aos gover-
nos dos Estados, às Assembleias estaduais e à Câmara Federal
vão inaugurar uma nova era nas ... 

P O L Í T I C O S 

... Comunicações Multimidiáticas nestas eleições 2018 no
Brasil. Alguns ditos ‘Cientistas’ Políticos ou ‘Analistas’ de um
‘novíssimo’ Marketing que usando quase que exclusivamente as
chamadas Redes Sociais podem e devem eleger quem apostar tudo
nelas ou até reeleger quem travestir-se ...

B R A S I L E I R O S  

... de cidadão de bem, sendo que é reconhecidamente alguém
que foi fazer na Política a pós-graduação do que já fazia [crimi-
nosamente] na sociedade. Um divisor de águas entre as mídias
tradicionais (impressos, rádio e tv - mesmo os que estão via In-
ternet) e as redes sociais. Baseados em 2014 ?    

S Ã O    

Pesquisa Ibope ao governo paulista (altos 3 pontos percentu-
ais margem de erro): Doria (PSDB) 20%,  empatado tecnicamente
com Skaf ( MDB), 18%. O governador França (dono paulista PSB) 
com ‘apenas’ 5% e Marinho (PT de Lula) com 4%. Quase 45%
não votam ou anulam, sendo ...  

P A U L O 

... o ex-prefeito paulistano seria o campeão de rejeição - 35
% e França seria o campeão da baixa rejeição (até em função de
que muitos ainda não conhecem porque não tá rolando horário
gratuito da propaganda eleitoral (rádio e principalmente televi-
são). O cenário ainda é surreal. 

E D I T O R

O jornalista CESAR NETO assina esta coluna [diária] de po-
lítica desde 1993. Tornou-se referência na imprensa e uma via
das liberdades possíveis. Recebeu a Medalha Anchieta
[Câmara paulistana] e o Colar de Honra ao Mérito Legislativo [As-
sembleia - SP]. Na Internet desde 1996, foi pioneira no Brasil.

O Descomplica SP, progra-
ma da Prefeitura de São Paulo
inspirado no Poupatempo, pro-
move duas palestras gratuitas ao
longo das próximas semanas so-
bre temas como  empreendedo-
rismo e educação  em direitos
humanos. As atividades aconte-
cem na Prefeitura Regional de
São Miguel Paulista, na rua Dona
Ana Flora Pinheiro de Souza, nú-
mero 76. As inscrições podem
ser feitas presencialmente ou
por meio eletrônico.

No dia 24, sexta-feira, acon-
tece a oficina “Começar Bem
Formalização”. Organizada em

parceria com o Sebrae-SP,
a Secretaria Municipal do Traba-
lho e Empreendedorismo e
a Adesampa, a palestra tem
como objetivo esclarecer as dú-
vidas das pessoas que desejam
empreender na cidade. A ativida-
de acontece no auditório 2
do Descomplica SP, entre 14 e
17 horas. A inscrição pode ser
feita pelo link https://is.gd/pa-
lestrasebraeformalizacao

Dia 27, segunda-feira, é a vez
do debate “Educação em Direi-
tos Humanos” que visa analisar,
pela perspectiva do ensino, o
Plano Nacional de Educação em

Direitos Humanos (2006) e as
Diretrizes Nacionais de Educa-
ção em Direitos Humanos (2012
- MEC). Organizada em coope-
ração com a Secretaria Munici-
pal de Direitos Humanos e Ci-
dadania, a palestra ocorre das 14
às 17 horas no auditório da Pre-
feitura Regional de São Miguel
Paulista. A inscrição pode ser
feita pelo link https://is.gd/edu-
cacaodireitoshumanos

Sobre o Descomplica SP
Inspirado no Poupatempo, o

Descomplica SP propõe um
novo padrão de atendimento na

prestação de serviços públicos
municipais. Implantada junto
à Prefeitura Regional de São
Miguel Paulista, a unidade foi
inaugurada no final do mês de
março e já realizou mais de
100 mil atendimentos. Regis-
tra 97% de índice de satisfa-
ção entre os usuários dos mais
de 350 serviços ofertados. Em
breve, o programa será expan-
dido para as demais regiões da
cidade, modernizando as pra-
ças de atendimento das  Pre-
feituras Regionais de Campo
Limpo, Butantã e Santana/ Tucu-
ruvi.

CATe oferecem vagas de emprego,
cursos profissionalizantes e

orientações para o empreendedorismo
Os Centros de Apoio ao Tra-

balho e Empreendedorismo
(CATe) são as unidades da Pre-
feitura de São Paulo responsá-
veis pelo atendimento aos cida-
dãos que buscam orientação e
inserção no mercado de traba-
lho. Administrados pela Secre-
taria Municipal do Trabalho e
do Empreendedorismo, os lo-
cais captam, cadastram e ofe-
recem aos desempregados e
trabalhadores em situação de
vulnerabilidade vagas para
reinserção no mercado de tra-
balho,  além de promover
ações de fomento ao empreen-
dedorismo e autoemprego.

São 24 unidades espalhadas
por todas as regiões da cidade.
Para o atendimento, é necessá-
rio ter 14 anos ou mais e apre-
sentar o RG, CPF, a carteira de
trabalho e o número do PIS.
Caso o trabalhador não possua
PIS, o número deste documen-
to será gerado no primeiro
atendimento.

Após fazer o cadastro, os
profissionais dos Centros de In-
termediação de Mão de Obra
inserem as informações for-
necidas pelo trabalhador
no Portal  Emprega Brasil ,
onde é feito o cruzamento dos
dados dos candidatos com as
vagas disponíveis no banco de
dados, permitindo, de forma
ágil, prática e segura, identifi-

car e localizar as vagas de em-
prego mais adequadas ao perfil
do candidato.

Durante o atendimento, caso
exista uma vaga de emprego
compatível com o perfil profis-
sional do trabalhador, ele rece-
berá uma carta de encaminha-
mento para participar dos pro-
cessos seletivos. A seleção é
realizada na própria unidade do
CATe, por uma equipe de psicó-
logos e selecionadores experi-
entes, preparados para aplicar
processos seletivos adequados
aos critérios exigidos para o pre-
enchimento das vagas.

Os trabalhadores cadastra-
dos no CATe também poderão
receber ligações para partici-
par de processos seletivos ou
para inscrições de cursos de
capacitação.

Além do encaminhamento
ao emprego, as unidades prestam
atendimento para a formalização 
do Microempreendedor Indivi-
dual (MEI), orientação trabalhis-
ta e previdenciária para pessoa
física e microempreendedor in-
dividual e presta atendimentos
em programas sociais voltados
à inserção socioeconômica e de
apoio do trabalhador e/ou de fo-
mento ao empreendedorismo.

Veja abaixo detalhes de
outros serviços:

Documentos necessários

para a habilitação do seguro-de-
semprego:

• Requerimento do seguro-
desemprego SD/CD (02 vias
web)

• RG, CPF, carteira de traba-
lho

• Termo de Rescisão de Tra-
balho (TRCT)

• Termo de Quitação
(TQRCT) - quando o trabalha-
dor tem menos de um ano na
empresa

• Termo de Homologação
(THRCT) - quando o trabalhador
tem um ano completo ou mais
na empresa

• Extrato do FGTS (Fundo de
Garantia)

Oficinas de Orientação ao
Trabalho:

Todas as quartas-feiras, das
9h às 10h, algumas unidades do
CATe oferecem as Oficinas de
Orientação ao Trabalho. A ação
gratuita tem o objetivo melho-
rar o perfil pessoal e profissio-
nal dos trabalhadores que estão
em busca de uma recolocação
no mercado de trabalho. Essa
atividade é considerada apenas
de orientação e não oferece tí-
tulo de curso ou capacitação pro-
fissional. 

Emissão da carteira de
trabalho:

A carteira de trabalho é emi-

tida para todos os solicitantes
com idade igual ou superior a 14
anos. O munícipe deve apresen-
tar os documentos: RG, CPF e
foto 3x4. Para emissão de 2ª via,
em casos de extravio, furto, rou-
bo ou perda, é necessário tam-
bém apresentar o boletim de
ocorrência (BO) ou declaração
de próprio punho, sob as penas
da lei.

A 2ª via é emitida somente
em caso de extravio, furto, rou-
bo, perda, continuação ou da-
nificação, entendendo-se por
danificação a falta de fotogra-
fia, rasura, ausência ou substi-
tuição de foto, ausência de pá-
gina ou qualquer situação que
impossibilite a utilização nor-
mal da CTPS.

Atendimento às empresas
| Central de Captação de Va-
gas - CATe Central:

Esse atendimento é
realizado somente na unidade
do CATe Central – Avenida Rio
Branco, 252 – Campos Elísios.
Empresas interessadas em dispo-
nibilizar vagas de emprego contam
com a Central de Captação de Va-
gas, que atua internamente por
meio de seus captadores.

Os empregadores também
podem cadastrar vagas nos CATe
por meio do telefone (11) 3397-
1507 ou pelo e-mail: 
solicitacaodevagas@prefeitura.sp.gov.br

Vítima de violência, agressão ou de discriminação?
Procure uma Unidade Móvel LGBTI

As unidades móveis de cida-
dania LGBTI, da Secretaria Mu-
nicipal de Direitos Humanos e
Cidadania, passarão por 20 pon-
tos da capital nas regiões Central,
Norte, Sul e Leste divulgando as
ações promovidas nos Centros de
Cidadania LGBTI até o próximo
domingo (26).

Estes veículos percorrem a
cidade oferecendo atendimento às
vítimas de violência, agressão ou
de discriminação por causa do gê-
nero ou orientação sexual, além de
promover encaminhamentos para
serviços de assessoria jurídica, psi-
cológica e assistência social.

Confira agenda completa dos
dias e horários da Unidade Mó-

vel de Cidadania LGBTI de 06/
08 a 26/08:

Região Central
21/08 – Praça Dom José

Gaspar – Rua Doutor Bráulio
Gomes, s/n – República (15h às
20h);

22/08 – Praça Oswaldo Cruz
– Rua Bernardino de Campos, s/
n – Paraíso (15h às 20h);

23/08 – Atende 3 – Rua Ge-
neral Rondon, 50 – Campos Elí-
seos (15h às 20h);

24/08 – Largo São Bento, s/
n – Centro (15h às 20h);

25/08 – Praça Ramos de
Azevedo – Rua Conselheiro
Crispiniano x Barão de Itapeti-
ninga (15h às 20h);

Região Norte
20/08 – Av. Doutor Antonio

Maria Laet, 180 – Tucuruvi (11h
às 16h);

21/08 – Parque Novo Mun-
do – Praça Parque Novo Mun-
do, 394 – Parque Novo Mundo
(11h às 16h);

22/08 – Biblioteca Jayme
Cortez – Av. Dep. Emílio Carlos,
3641 – Limão (11h às 16h);

23/08 – Largo da Matriz –
Praça Nossa Senhora do Ó, s/n
– Freguesia do Ó (11h às 16h);

24/08 – Parque do Trote –
Praça dos Trotadores, s/n – Vila
Guilherme (11h às 16h);

Região Leste
20/08 – UBS Jardim Popu-

lar Dr. Matheus Santamaria – Av.
Jaime Torres, 600 – Jardim Po-
pular (13h às 18h);

21/08 – Estação USP Leste
(CPTM) – Av. Doutor Assis Ri-
beiro, 6081 – Jardim Keralux
(13h às 18h);

22/08 – Praça do Forró –
Praça Padre Aleixo Monteiro
Mafra, 91 a 181 – São Miguel
Paulista (11h às 18h);

23/08 – Estação Jardim Ro-
mano (CPTM) – Rua José Álva-
res Moreira, 349 – Jardim Ro-
mano (13h às 18h);

24/08 – Estação José Bo-
nifácio – Av. Nagib Farah Ma-
luf, 1500 – Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio (13h
às 18h);

São Paulo terá Virada Esportiva
em dezembro

A Prefeitura de São Paulo 
agendou a Virada Esportiva
2018 para o fim de semana dos
dias 1º e 2 de dezembro. O even-
to estava marcado para meados
de setembro, mas foi reagenda-
do devido ao período eleitoral.
A revogação do chamamento
público foi publicada no Diário
Oficial do último dia 14.

De acordo com o secretário
municipal de Esportes e Lazer,
João Farias, a Virada Esportiva é
um evento que envolve a parti-
cipação em massa da população
e estava prevista para acontecer
a apenas 15 dias das eleições.
“Para não haver perda da impor-
tância e para que a Virada Espor-
tiva seja o foco principal da po-
pulação, mudamos a data para

dezembro”, afirma.
“Esse é um evento único para

São Paulo e queremos que os
paulistanos o aproveitem da me-
lhor maneira. Além disso, a in-
tenção da Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer é evitar qual-
quer interferência no pleito”,
completa o secretário.

Será divulgado novo chama-
mento público para seleção de
propostas de diferentes modali-
dades esportivas e de lazer, que
serão disponibilizadas nos Cen-
tros Esportivos Municipais e em
grandes arenas. O evento vai
acontecer simultaneamente em
todas as regiões da cidade.

Virada Esportiva 2017
Em 2017, a Virada Esporti-

va  contou com 1.203 atividades
que aconteceram em vários bair-
ros e nos 46 Centros Esportivos
nos dois dias destinados ao even-
to como a Virada Oriental, na
Liberdade, região central, e o
Campeonato de Skate “Banks
Park Attack”, no Grajaú, Zona
Sul. Já o Vale do Anhangabaú,
também no centro da cidade,
recebeu aulas abertas de Cros-
sfit e o passeio ciclístico SP.
O Largo da Batata, na Zona
Oeste, foi palco de várias ati-
vidades físicas, inclusive de
paradesporto, como o Quadry
Rugby. Uma corrida de reveza-
mento, que teve 24 horas de du-
ração, foi realizada no Centro
Olímpico, na Zona Sul.

As parcerias com grandes

empresas como Carrefour, Mi-
zuno, Pão de Açúcar e Red Bull,
entre outras, mantiveram o nível
de excelência da Virada Espor-
tiva, reduzindo substancialmen-
te custos.

Foram investidos R$ 203 mil
reais em 2017, ante os R$ 4,5
milhões de 2.016. O evento con-
tou com público estimado de R$
3 milhões de pessoas.

“A meta de Governo é au-
mentar em 20% a prática de ati-
vidade física em São Paulo até
o fim da gestão do prefeito
Bruno Covas e, com certeza,
a Virada Esportiva 2018 funci-
ona como um grande estímulo
para que a população saia do se-
dentarismo” enfatiza o secre-
tário João Farias.
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Secretário-geral da
OEA pede reunião
urgente sobre crise

na Venezuela
O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos

(OEA), Luís Almagro, divulgou no início da tarde de segunda-
feira (20) documento em que solicita uma reunião de urgência
do Conselho Permanente da instituição, para que se debata a cri-
se migratória na Venezuela.

No documento, publicado na página do Twitter de Almagro,
ele solicita que a crise humanitária e democrática da Venezuela,
e a consequente questão dos migrantes, seja discutida em  um
prazo máximo de duas semanas.

“A situação por si só é desesperadora pela falta de acesso a
direitos sociais básicos por parte do povo venezuelano; o colap-
so da saúde, da educação, da segurança, das capacidades públicas
de prover água e eletricidade e de atender às condições mínimas
que a sociedade exige para sobreviver”, disse Almagro, na carta
endereçada a Rita Hernández Bolaños, atual presidente do Con-
selho Permanente da OEA.

Almagro ressaltou ainda os esforços de quase todos os paí-
ses do continente e de alguns países europeus em “receber os
migrantes venezuelanos e atender suas necessidades”.

O secretário-geral disse ainda que o governo de Nicolás Ma-
duro tem mostrado “incapacidade absoluta” para assegurar as
necessidades da população. E afirma que o problema deve ser
tema de discussões multilaterais e coletivas.

Algumas  horas antes, também em sua página no Twitter, Al-
magro escreveu que “na Venezuela, o regime matou manifestan-
tes e membros da oposição e continua a torturar, deter e violar
direitos, conforme documentado no relatório oficial da OEA”.

Em maio deste ano, a OEA lançou extenso documento em
que alerta para “evidências que apontam para o uso sistemático,
tático e estratégico de assassinatos, prisões, tortura, violações e
outras formas de violência sexual, como ferramentas para ater-
rorizar o povo venezuelano em uma campanha planificada para
esmagar a oposição ao regime”. (Agencia Brasil)

ONU pede tratamento
digno a venezuelanos

que fogem para
outros países

O porta-voz da Organização das Nações Unidas (ONU), 
Stéphane Dujarric, pediu nesta segunda-feira  (20) que sejam res-
peitados os direitos dos venezuelanos que fogem do país e que
eles sejam tratados com “dignidade” nas nações que os
amparam. ”É importante que aqueles que escapam da violência e
que aqueles que fogem para salvar suas vidas tenham seus direi-
tos respeitados e sejam tratados com dignidade.”

Dujarric deu a declaração ao ser perguntado sobre os inci-
dentes registrados no último sábado (18), em Paracaima (RR), e
a decisão do Equador e do Peru de exigir aos venezuelanos  pas-
saporte para atravessar a fronteira.

O porta-voz lembrou que há leis e convenções internacionais
sobre os refugiados e disse que é “importante que as mesmas
sejam respeitadas”.

Ao mesmo tempo, Dujarric disse que as Nações Unidas en-
tendem que os fluxos maciços de população “criam tensões” nas
comunidades de amparo e consideram fundamental uma respos-
ta a essas situações. Segundo ele, as preocupações da população
dos países receptores estão entre as prioridades do trabalho das
agências humanitárias da organização.

Nos últimos dias, os conflitos envolvendo brasileiros e imi-
grantes venezuelanos na cidade fronteiriça de Pacaraima leva-
ram 1,2 mil venezuelanos a abandonar o país.

O alto número de pessoas que estão deixando a Venezuela
como consequência da crise também levou na semana passada os
governos do Equador e do Peru a começar a exigir passaporte
para entrar em seus territórios.

As Nações Unidas e as agências estão dando apoio aos Esta-
dos mais afetados pelo fluxo de venezuelanos, entre os quais
destacam-se Colômbia, Equador, Peru e Brasil.

Segundo dados da organização, cerca de 2,3 milhões de pes-
soas deixaram a Venezuela desde 2014. A maioria se dirigiu a um
desses quatro países. (Agencia Brasil)

O Tesouro Nacional pagou,
em julho, R$ 602,43 milhões
em dívidas atrasadas de estados,
segundo o Relatório de Garan-
tias Honradas pela União em
Operações de Crédito, divulga-
do  na segunda-feira (20). Do
total, R$ 417,27 milhões são
débitos não quitados por Mi-
nas Gerais.

Além disso, a União pagou
R$ 124,13 milhões referentes
a dívidas do estado do Rio de
Janeiro; R$ 55,49 milhões do
Piauí e R$ 5,53 milhões de
Roraima.

Este ano, o total já ultrapas-
sou R$ 2,496 bilhões de dívi-

das em atraso de estados e mu-
nicípios. Desse valor, R$
1,985 bilhão cabem ao estado
do Rio; R$ 417,27 milhões a
Minas Gerais; R$ 55,49 milhões
ao Piauí; R$ 27,62 milhões a
Roraima e R$ 10,94 milhões à
prefeitura de Natal, capital do
Rio Grande do Norte.

Como garantidora de opera-
ções de crédito de estados e
municípios, a União – represen-
tada pelo Tesouro Nacional – é
comunicada pelos credores de
que não houve a quitação de de-
terminada parcela do contrato.
Caso o ente não cumpra suas
obrigações no prazo estipulado,

a União paga os valores.
Em 2016 e 2017, a União

pagou, respectivamente, R$
2,377 bilhões e R$ 4,059 bi-
lhões em dívidas de estados e
municípios.

Rio de Janeiro
As garantias honradas pelo

Tesouro são descontadas dos
repasses da União aos estados e
aos municípios. Ao longo do ano
passado, no entanto, decisões do
Supremo Tribunal Federal (STF)
impediram a execução das con-
tragarantias do estado do Rio de
Janeiro, que tem atrasado salá-
rios dos servidores e pagamen-

tos a fornecedores.
Com a adesão do estado do

Rio de Janeiro ao pacote de re-
cuperação fiscal, no fim do ano
passado, o estado pode contra-
tar novas operações de crédito
com garantia da União (nas
quais o governo federal cobre
atrasos em parcelas), mesmo
estando inadimplente. Já o es-
tado de Minas Gerais está im-
pedido de contrair financiamen-
tos garantidos pelo Tesouro até
6 de julho 2019; Roraima até 4
de julho de 2019; Piauí até 23
de julho de 2016 e a prefeitura
de Natal até 23 de maio de
2019. (Agencia Brasil)

Mercado mantém previsões
para inflação e PIB neste ano

Instituições financeiras con-
sultadas pelo Banco Central
(BC) mantiveram a estimativa de
crescimento da economia e da
inflação neste ano. A informação
consta da pesquisa Focus, publi-
cação elaborada semanalmente
pelo BC, com projeções de ins-
tituições financeiras para os prin-
cipais indicadores econômicos.

A estimativa para o Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) segue em
4,15%. Para 2019, também foi
mantida a projeção de 4,10%.
Para 2020, a estimativa é 4% e
para 2021, foi ajustada de 3,93%
para 3,90%.

Para 2018 e 2019, as esti-

mativas estão abaixo do centro
da meta que deve ser perseguida
pelo BC. Neste ano, o centro da
meta é 4,5%, com limite inferi-
or de 3% e superior de 6%. Para
2019, a meta é 4,25%, com in-
tervalo de tolerância entre
2,75% e 5,75%. Para 2020, a
meta é 4% e 2021, 3,75%, com
intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual para os dois
anos (2,5% a 5,5% e 2,25% a
5,25%, respectivamente).

Para alcançar a meta de infla-
ção, o BC usa como instrumento
a taxa básica de juros, a Selic, atu-
almente em 6,5% ao ano.

De acordo com as institui-
ções financeiras, a Selic deve

permanecer em 6,5% ao ano até
o final de 2018. Para 2019, a
expectativa é de aumento da taxa
básica, terminando o período em
8% ao ano.

Quando o Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom) aumenta
a Selic, o objetivo é conter a
demanda aquecida, e isso causa
reflexos nos preços porque os
juros mais altos encarecem o
crédito e estimulam a poupança.

Quando o Copom diminui a
Selic, a tendência é de que o cré-
dito fique mais barato, com in-
centivo à produção e ao consu-
mo, reduzindo o controle da in-
flação.

A manutenção da taxa básica

de juros, como prevê o merca-
do financeiro neste ano, indica
que o Copom considera as alte-
rações anteriores suficientes
para chegar à meta de inflação.

Atividade econômica
A projeção para a expansão

do Produto Interno Bruto (PIB)
– a soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país – foi
mantida em 1,49% neste ano.
Para 2019, 2020 e 2021, a esti-
mativa para o crescimento do
PIB segue em 2,5%.

A previsão do mercado finan-
ceiro para a cotação do dólar
permanece em R$ 3,70 no final
deste ano e no fim de 2019.
(Agencia Brasil)

Economia deve crescer 0,3% do
1º para o 2º trimestre, diz FGV

A atividade econômica do
país deverá fechar o segundo tri-
mestre do ano com crescimen-
to de 0,3% em relação ao pri-
meiro trimestre, na série livre de
influências sazonais.

A previsão consta do Moni-
tor do PIB-FGV, divulgado na
segunda-feira (20), no Rio de
Janeiro, pela Fundação Getulio
Vargas (FGV). É a segunda taxa
positiva consecutiva nesta base
de comparação.

Como decorrência, em ter-
mos monetários, as projeções do
Produto Interno Bruto (PIB - a
soma de todos bens e serviços pro-
duzidos pelo país), em valores
correntes, alcançaram  R$ 3 tri-
lhões, 467 bilhões, 157 milhões
no acumulado do ano até junho.

Na variação mensal, os da-
dos da FGV indicam que as pre-
visões do monitor apontam para
um crescimento do PIB de 3,3%
em junho, quando comparado a
maio, quando o resultado foi
negativo em 2,6% sobre abril.

Na comparação interanual, as

projeções da atividade econô-
mica indicam crescimento de
1,2% no segundo trimestre,
comparativamente ao segundo
trimestre do ano passado, e
2,4% na comparação junho
2018/junho 2017.

Economia tem lenta recu-
peração, diz economista

Na avaliação do coordenador
do monitor, Claudio Considera,
os números indicam que a eco-
nomia continua sua lenta traje-
tória de recuperação.

“O crescimento positivo de
0,3% do PIB no segundo trimes-
tre indica que, a despeito dos
impactos negativos que a greve
dos caminhoneiros ocasionou
na economia em maio, estes
efeitos foram, em grande parte,
revertidos em junho”, disse.

Segundo o economista,
“mesmo com o trimestre tendo
sido encerrado com retrações
em segmentos como indústria,
formação bruta de capital fixo e
exportação, houve crescimento

da agropecuária, serviços e con-
sumo das famílias, fazendo com
que a economia prossiga na sua
trajetória de lenta retomada”,
afirmou.

Os números da FGV indi-
cam, ainda, que o consumo das
famílias apresentou crescimen-
to de 1,8% no segundo trimes-
tre, na comparação interanual,
representando movimento de-
crescente após ter crescido
3,1% no trimestre móvel fecha-
do em abril.

“Este resultado positivo teve
forte contribuição do consumo
de produtos duráveis, que expan-
diu 1 ponto percentual”, na mes-
ma base de comparação.

Efeitos da greve dos cami-
nhoneiros

Já a Formação Bruta de Ca-
pital Fixo (FBCF) cresceu 4,1%
no segundo trimestre, na com-
paração interanual, revertendo a
redução do crescimento obser-
vado em maio, em decorrência
da greve dos caminhoneiros.

“Todos os componentes me-
lhoraram suas contribuições no
segundo trimestre comparado
aos resultados divulgados no tri-
mestre móvel findo em maio;
até mesmo a construção, que ain-
da está negativa, apresentou a
melhor taxa (-1,0%) desde o
0,9% de maio de 2014.

Outra constatação é de que a
taxa de investimento (FBCF/
PIB), a preços constantes, foi de
18% no segundo trimestre.

A exportação retraiu 2,9%
no segundo trimestre, na com-
paração interanual. Consideran-
do os três grandes setores, ape-
nas a exportação de produtos
agropecuários apresentou cres-
cimento (6,7%).

Já a importação cresceu
6,5% no segundo trimestre, na
comparação interanual, com as
maiores contribuições  vindo da
importação de bens de capital,
que cresceram 2,7 pontos per-
centuais e dos bens intermediá-
rios, com expansão de 2,6 pon-
tos percentuais. (Agencia Brasil)

A moeda norte-americana
atingiu na segunda-feira (20)
seu maior valor nos últimos
dois anos e meio, com alta de
1,10% chegando a R$ 3,9577
para venda. Em 29 de feverei-
ro de 2016, a cotação do dólar
chegou ao patamar de R$ 4.
Mesmo com a forte alta, o Ban-
co Central não efetuou ne-

Dólar atinge maior valor
em dois anos e meio e

chega a R$ 3,957
nhum leilão extraordinário de
swaps  cambial (venda futura da
moeda norte-americana).

O índice B3, da Bolsa de
Valores de São Paulo (Boves-
pa), começou a semana em
alta, encerrando o pregão de
segunda-feira, com valorização
de 0,39% com 76.327 pontos.
(Agencia Brasil)

Caixa tem lucro de R$ 6,7 bilhões
 no primeiro semestre

A Caixa Econômica Federal
atingiu um lucro líquido de R$
6,7 bilhões no primeiro semes-
tre de 2018, o que representa um
aumento de 63,3% em relação
ao mesmo período do ano pas-
sado, de acordo com balanço di-
vulgado  na segunda-feira (20),
em São Paulo.

O resultado operacional che-
gou aos R$ 9,1 bilhões, aumen-
to de 127,0% nos últimos 12
meses, influenciado pela queda
de 5,8% nas despesas adminis-
trativas, pelo aumento das recei-
tas com serviços (6,5%) e pela
melhoria da qualidade da cartei-
ra de crédito.

Segundo o balanço, a cartei-
ra de crédito da Caixa totalizou
saldo de R$ 695,3 bilhões no
primeiro semestre, com recuo
de 2,9% em 12 meses, o que foi
influenciado pela redução de
25,7%, na carteira de pessoa ju-
rídica e compensada pelo au-
mento de 3,6% na carteira habi-
tacional. A Caixa manteve sua
participação no mercado supe-
rior a 20%.

Os dados mostram também
que a inadimplência ficou em
2,50%, com recuo de 0,4 ponto
percentual em comparação com

o primeiro trimestre de 2018,
mas manteve-se estável com re-
lação ao primeiro semestre de
2017, ficando abaixo da média
de mercado de 3,06%.

Carteira imobiliária cres-
ce 3,6%

A carteira imobiliária da Cai-
xa cresceu 3,6% nos últimos 12
meses, ao totalizar R$ 436,5 bi-
lhões. Esse resultado foi influenci-
ado pelas operações com recursos
do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), que atingiram R$
250,9 bilhões, alta de 13,0% em 12
meses. As operações feitas com
recursos da Caixa – SBPE – so-
maram R$ 185,6 bilhões e re-
presentaram 42,5% da carteira
de crédito habitacional.

A poupança da Caixa atingiu
saldo de R$ 283,2 bilhões ao fi-
nal do semestre, com cresci-
mento de 8,4% em 12 meses. O
resultado é decorrente de 4,7
milhões de novas cadernetas de
poupança, totalizando 76,8 mi-
lhões de contas.

Os dados mostram, ainda,
que o banco conquistou 4,5 mi-
lhões de novos clientes no últi-
mo ano, chegando a 90,8 mi-
lhões de correntistas e poupado-

res. Desses, 88,1 são pessoas
físicas e 2,8 milhões pessoas
jurídicas.

Com relação à transferência
de benefícios a Caixa pagou, no
primeiro semestre do ano, 80,9
milhões de benefícios sociais, o
que representa R$ 14,5 bilhões.
Pelo programa Bolsa Família
foram pagos 78,4 milhões de
benefícios, representando R$
14,0 bilhões no primeiro se-
mestre, o que significa aumento
de 1,8% em 12 meses.

Benefícios em programas
para o trabalhador

A Caixa pagou ainda 88,5
milhões de benefícios em pro-
gramas voltados para o trabalha-
dor, um total de R$ 133,0 bi-
lhões. Seguro-desemprego,
Abono Salarial e PIS (Programa
de Integração Social) corres-
ponderam a R$ 31,6 bilhões.

As aposentadorias e pensões
aos beneficiários do INSS chega-
ram a 37,7 milhões de pagamen-
tos, somando R$ 46,7 bilhões. A
arrecadação do FGTS totalizou R$
60,1 bilhões e os saques chega-
ram a R$ 54,7 bilhões.

Segundo o balanço, o saldo
da carteira das operações de sa-

neamento e infraestrutura atin-
giu R$ 82,6 bilhões no semes-
tre, alta de 3,3% em 12 meses.

As despesas com pessoal
caíram 7,5% ante o primeiro
semestre, reflexo da diminuição
do quadro de funcionários com
os programas de demissão vo-
luntária. As despesas administra-
tivas foram reduzidas em 2,3%
devido aos ganhos de eficiência
com a redução de processos e
redução de despesas estruturais.

“Nós temos um resultado
recorde que demonstra o êxito
da Caixa na busca de um cresci-
mento orgânico sustentável sem
perder sua vocação social. Fica
clara essa intenção porque nós
planejamos em 2016, continua-
mos em 2017e intensificamos
em 2018. Sabemos que a Caixa
sempre precisa ficar atenta ao
resultado financeiro, mas tem
uma agenda com o povo brasi-
leiro, que é ser agente das polí-
ticas públicas e sociais, que é o
principal motivo para a criação
da Caixa. Trabalhamos em busca
de três grandes resultados: os
econômicos, os sociais e os
ambientais”, disse o presidente
da Caixa, Nelson Antônio de
Souza. (Agencia Brasil)
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ADMINISTRAÇÃO. Dirigentes do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (Mapa) participaram de um cur-
so promovido pelo Instituto Serzedello Corrêa - escola de go-
verno do Tribunal de Contas da União (TCU) – para discutir a
governança para alta administração dos órgãos públicos. O se-
minário foi elaborado a partir de uma parceria firmada entre o
TCU e a Casa Civil da Presidência da República com base no
Decreto 9.203 de 2017.

CRESCIMENTO. Com certificado de sanidade e produzida
com sustentabilidade, a carne bovina brasileira entrou em mais
de 135 países, em 2017, totalizando 1,5 milhão de toneladas e
divisas de US$ 6,1 bilhões. Já no acumulado de janeiro a julho
deste ano, o Brasil vendeu 844 mil toneladas, acréscimo de 8,3%
em comparação ao igual período do ano passado, representando
US$ 3,5 bilhões (+11,1%). 

SOLO. O desafio do equilíbrio entre a proteção da biodiver-
sidade e o manejo sustentável da terra para produção agrícola
domina o debate no 21º Congresso Mundial de Ciência do Solo,
realizado no Rio de Janeiro. O evento, que aconteceu pela pri-
meira vez na América Latina, teve o tema “Ciência do solo: para
além da produção de alimentos e de energia”, foi produzido pela
União Internacional da Ciência do Solo.

RECICLAGEM. O Dia Nacional do Campo Limpo é come-
morado anualmente no dia 18 de agosto. A data integra o Calen-
dário Nacional desde 2008, e foi criada pelo inpEV com o obje-
tivo de reconhecer a participação dos diferentes agentes – agri-
cultores, canais de revenda e cooperativas, indústria fabricante e
poder público – da logística reversa de embalagens vazias de de-
fensivos agrícolas no Brasil e celebrar os resultados alcançados
com a atuação conjunta. A iniciativa ajuda a refletir sobre a im-
portância da conservação do meio ambiente.

MOTOCICLETA. Comemorado no dia 27 de julho, o Dia
do Motociclista teve um sabor especial este ano, principalmente
no meio rural. É que as motocas entraram na lista de itens que
podem ser financiados por meio do Programa de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf – Mais Alimentos), do governo
federal. Desde o dia 1º de julho deste ano, os produtores inscri-
tos no Programa podem financiar os veículos de duas rodas, com
taxas de juro subsidiadas, que variam entre 2,5% a 5,5% ao ano. 

ALGODÃO. Áreas de instabilidade atuando sobre o centro e
o norte do país, provocam chuva de moderada a forte intensidade
sobre diversas áreas produtoras de algodão do Mato Grosso e da
Bahia. Essa instabilidade prejudica a qualidade das fibras, trazen-
do prejuízos aos produtores. Por outro lado, a chuva favorece o
desenvolvimento das plantas, principalmente de cobertura, que
irão ser dessecadas nas próximas semanas, para posterior plantio
da soja. 

GLIFOSATO.  Com o início do plantio da próxima safra se
aproximando, as discussões em torno da suspensão do glifosato
e do uso de agrotóxicos ganham maior proporção.  Na semana
passada, a decisão da justiça brasileira veio como uma rápida res-
posta à condenação na Califórnia da Monsanto - maior fabricante
de produtos que contêm como ingrediente ativo o glifosato - a
pagar quase 290 milhões de dólares por danos a Dewayne John-
son, um jardineiro americano com câncer após a exposição rei-
terada ao Roundup, produto que tem como princípio ativo o gli-
fosato.

AGRICULTURA FAMILIAR. Apesar das incertezas que
rondam a economia sempre que se aproxima o período eleitoral,
os bancos de fábrica projetam bons negócios na Expointer 2018,
feira que se realiza de 25 de agosto a 2 de setembro no Parque de
Exposições Assis Brasil, em Esteio. Segundo o superintendente
comercial do Banco DLL, José Luís Campos, a previsão é de
incremento de 10% a 15% em relação à movimentação da feira
do ano passado, quando os pedidos encaminhados somaram R$
28,6 milhões. 

VISITA. Um grupo de importadores europeus de suco de la-
ranja, integrantes do grupo Juice CSR Plataform, esteve no Fun-
decitrus, para conhecer a instituição e os trabalhos desenvolvi-
dos para o setor citrícola paulista ao longo de seus 40 anos. Os
visitantes foram recebidos pelo gerente-geral do Fundecitrus,
Juliano Ayres, que fez apresentação sobre a citricultura paulista,
o inventário de árvores 2018/19 do parque citrícola de São Pau-
lo e Minas Gerais e as perspectivas para o setor. 

EDITOR. O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 61
anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos
morando no exterior; na República Oriental do Uruguai, Re-
pública do Paraguai e República Argentina. Em 2013 se in-
teressou pelo setor do agronegócio, onde agora tem esta
coluna semanal de noticias do agronegócio em geral. Tam-
bém é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon, publica-
do no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br. Email:
mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com. Texto(s): Mapa, inpEV,
Agrolink)

A ministra Cármen Lúcia,
presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), e a ministra Rosa
Weber, também do STF e presi-
dente do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), fizeram apelo  na
segunda-feira (20) para que as
mulheres exerçam seu direito a
voto com consciência, de modo
a aumentar a participação femi-
nina na política.

Ambas participaram do se-
minário Elas por Elas, organiza-
do pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), sobre a temática
da mulher no poder estatal e na
sociedade. Durante o evento foi
comemorado o fato inédito de
mulheres ocuparem nesta sema-
na, simultaneamente, os cargos
máximos de cinco órgãos de
Justiça brasileiros. Também par-
ticipou do evento a presidente
do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), a procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, e a
advogada-geral da União, minis-
tra Grace Mendonça.

Em seu discurso, Rosa We-
ber destacou que as mulheres
constituem 52,5% do eleitora-

do (73.337.919 eleitoras) nas
próximas eleições, mas constam
como candidatas em apenas
30,7% (8.353) dos pedidos de
registro para os 1.654 cargos
eletivos em disputa neste ano.

A ministra ressaltou que,
mesmo entre esses registros, há
provavelmente muitos casos de
candidaturas “fantasma”, feitas
por partidos cujas candidatas não
entram de fato na disputa. Des-
tacou ainda o fato de que me-
nos de 10% dos cargos para de-
putado federal serem ocupados
por mulheres e apenas 18%
para senadoras. Rosa Weber
conclamou as brasileiras a re-
verterem “o paradoxo desse
quadro, quando a maioria do
eleitorado é feminino”.

“Façamos, mulheres, ao
exercer todas nós esse direito
essencial da cidadania que é o
voto, a diferença para um for-
talecimento do estado demo-
crático de direito, conquista
diária e permanente de todas
nós, com a consciência de que
em nossas mãos, mulheres,
está o destino do país, com a

construção de sociedade que
todas queremos igualitária,
justa e inclusiva”, disse.

Consciência
Em seguida, Cármen Lúcia

afirmou ser excepcional o fato
de tantas mulheres ocuparem
posições de poder no campo da
Justiça, e que isso somente in-
tensifica os preconceitos, não
os diminui. Ela defendeu que as
mulheres tomem consciência
de sua condição feminina para
avançar na libertação de outras
que ainda não têm a liberdade
de falar, pensar e se posicionar
no mundo.

“Para não termos mais o qua-
dro que a ministra Rosa Weber
acaba de traçar aqui, em termos
de representação, é preciso que
a mulher esteja presente para se
fazer representar”, afirmou Cár-
men Lúcia, também conclaman-
do as eleitoras a fazerem dife-
rença pelo voto na busca pela
igualdade.

Ao mencionar as eleições
deste ano, a ministra Laurita Vaz
disse que a situação “rara” da

presença de mulheres em posi-
ções de comando na Justiça não
significa que elas deixaram de
ser preteridas ao buscar crescer
em suas carreiras. Como exem-
plo, ela citou o fato de as mu-
lheres serem quase metade dos
aprovados em concursos para
juiz de primeira instância, sen-
do que há apenas seis ministras
entre os 33 ministros do STJ.
“Essa realidade distorcida preci-
sa ser mudada”, afirmou.

“Precisamos ter a plena
consciência de que estamos aqui
hoje vivendo um momento mais
do que especial, mas esse mo-
mento não é a regra, e tanto não
é regra que hoje ainda é notícia”,
disse a advogada-geral da União,
Grace Mendonça. “A notícia de
que as cinco principais institui-
ções inseridas no sistema de
Justiça no Brasil hoje são co-
mandadas por mulheres. Quan-
do teríamos o mundo ideal? O
dia em que as mulheres ocupa-
rem essas funções, e isso será
visto de modo tão natural que
nem será notícia mais”. (Agen-
cia Brasil)

Temer e ministros discutem situação
de venezuelanos em Roraima

O presidente Michel Temer
esteve  reunido com ministros
para discutir soluções para a cri-
se com os imigrantes venezue-
lanos em Roraima. Ele coorde-
na um encontro com represen-
tantes de pastas ligadas à Defe-
sa, Direitos Humanos e também
à área energética.

A expectativa é de que sejam
intensificadas as negociações
para o início das obras do “li-
nhão”, que permitirá a integra-
ção do estado de Roraima com

o sistema elétrico nacional. Há
vários anos, o estado busca aju-
da do governo federal para con-
cluir a construção do Linhão de
Tucuruí, já que a maior parte da
energia elétrica consumida em
Roraima tem como origem a
Venezuela. Além de representan-
tes da Fundação Nacional do Ín-
dio (Funai) e da Eletrobras, par-
ticipa também o líder do gover-
no no Senado, Romero Jucá
(MDB), que é de Roraima. 

Após discutir esse assunto,

o gabinete presidencial agendou
uma reunião ampliada, com a
presença do ministro da Edu-
cação, Rossieli Soares, e de
representantes das pastas da
Saúde, Planejamento e Secre-
taria de Governo. As reuniões
ocorrem dois dias após o ata-
que de brasileiros a abrigos de
venezuelanos ocorrido no
último sábado (18) em Paca-
raima, cidade que faz frontei-
ra com o país vizinho. No iní-
cio da tarde, uma comissão in-

terministerial embarcou ao es-
tado com poderes de tomar as
medidas necessárias para acal-
mar os ânimos.

Segundo o ministro do Ga-
binete de Segurança Institucio-
nal (GSI), Sergio Etchegoyen,
fechar fronteira com a Venezue-
la continua sendo uma questão
“impensável”. Ele também dis-
se que o governo vai acelerar o
processo de interiorização dos
venezuelanos que chegam a Ro-
raima. (Agencia Brasil)

Ministério Público reitera ao TSE
parecer pela inelegibilidade de Lula

Cinco dias depois de o Mi-
nistério Público Eleitoral
(MPE) entrar com uma impug-
nação (questionamento) contra
o registro do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, o vice-pro-
curador-geral Eleitoral, Hum-
berto Jacques, reiterou  na se-
gunda-feira (20) ao Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) sua posi-
ção favorável a que o petista seja
declarado inelegível.

O parecer foi anexado ao
pedido de registro de candidatu-
ra de Lula, cujo relator é o mi-
nistro Luís Roberto Barroso, em
resposta a quatro “notícias de
inelegibilidade” feitas por cida-
dãos contra o ex-presidente.

Além da impugnação do Mi-
nistério Público Eleitoral
(MPE), candidatos, coliga-
ções e partidos são legítimos
para impugnar registros de
candidatura de adversários, o
que deve ser feito em até cin-
co dias após a publicação de

um edital pelo TSE. No caso de
Lula, esse prazo vence na
próxima quarta-feira (22).

Qualquer cidadão, porém,
pode enviar uma “notícia de
inelegibilidade” ao TSE, dan-
do conta de situações irregu-
lares que impeçam um candi-
dato de disputar as eleições.
Ao menos quatro processos
desse tipo foram abertos con-
tra Lula, sob o argumento de
que ele foi condenado por
corrupção e lavagem de di-
nheiro pela segunda instância
da Justiça Eleitoral e por isso
estaria enquadrado na Lei da
Ficha Limpa e não poderia
disputar as eleições.

Solicitado a se manifestar
também em relação a estes pro-
cessos, Humberto Jacques, em
nome no MPE, respondeu nesta
tarde que “com efeito, o candi-
dato está inelegível, e o mesmo
fato [condenação em segunda 
instância] fundamenta a impug-

nação apresentada pelo Ministé-
rio Público Eleitoral”.

“Diante do exposto, o Minis-
tério Público Eleitoral manifes-
ta-se pelo reconhecimento da
causa de inelegibilidade notici-
ada, com o consequente indefe-
rimento do registro de candida-
tura de Luiz Inácio Lula da Sil-
va, reiterando-se, na oportunida-
de, todos os termos da impug-
nação apresentada”, concluiu o
vice-procurador-geral Eleitoral
na manifestação desta segunda.

Pelo menos 10 contestações
contra o registro de candidatu-
ra de Lula foram protocoladas
no TSE até o momento. Após
encerrado o prazo para impug-
nações, deve começar a contar
um prazo de sete dias para res-
posta da defesa. Caberá ao mi-
nistro Barroso ditar o ritmo do
processo.

Barroso pode decidir de
modo monocrático e liminar (in-
dividual e provisório) sobre o

deferimento ou não do registro
de Lula, mas há indicações de
que deve levar o caso diretamen-
te para julgamento no plenário
do TSE, após a manifestação da
defesa.  

Entenda
Lula está preso desde 7 de

abril na Superintendência da Po-
lícia Federal em Curitiba,
após ter uma pena de 12 anos e
um mês imposta contra si pelo
Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (TRF4),  segunda  instân-
cia da Justiça Federal.

Em frentes paralelas, a defe-
sa do ex-presidente tenta garan-
tir-lhe o direito de recorrer em
liberdade ao Superior Tribunal
de Justiça (STJ) e ao Supremo
Tribunal Federal (STF) contra
sua condenação e também con-
seguir uma decisão judicial que
permita a Lula fazer campanha
e disputar as eleições.   (Agen-
cia Brasil)

Moraes diz que multas a caminhoneiros
não podem ser perdoadas

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Alexandre
de Moraes disse na segunda-
feira (20) que não podem ser
perdoadas as multas aplicadas
às transportadoras que não
cumpriram a ordem de desblo-
queio imediato das rodovias
durante a paralisação dos cami-
nhoneiros, em maio.

O ministro, que é o relator
das ações que tratam do assun-
to, participou de uma audiência
pública convocada por ele para
embasar sua decisão de mérito
das ações nas quais a Advoca-
cia-Geral da União (AGU) ob-
teve liminar para multar as em-
presas de comércio e de trans-
porte que não liberaram o trân-
sito nas rodovias do país duran-

te a greve. Em maio, ao atender
a AGU, Moraes determinou o
pagamento de R$ 715 milhões
em multas.

Em entrevista à imprensa
após a reunião, Moraes disse
que as multas não podem ser
perdoadas. “De forma alguma.
Quem obstruiu e foi multado
tem sua responsabilidade. Eu
salientei desde o início da reu-
nião. Isso será analisado em
cada impugnação. Há empresas
que fizeram impugnações dizen-
do, por exemplo, que aquele ca-
minhão é alugado a terceiros. Isso
vai ser analisado. O importante é
conscientizar todo o setor de
transporte de carga, todo o setor
de transporte rodoviário, que é
direito deles a greve, a liberdade

de reunião, a liberdade de ex-
pressão, de manifestação, mas
sempre respeitando o direito de
toda a sociedade”, afirmou.

Além de recorrer ao STF
para tentar evitar o pagamento
das multas, as empresas aguar-
dam uma reunião com a AGU,
que deve ocorrer na semana que
vem, para abrir algum tipo de
negociação para o pagamento.

Durante a audiência pública,
uma das entidades que se mani-
festou a favor do setor foi a
Confederação Nacional do
Transporte (CNT). Segundo
Sérgio Antônio Ferreira Victor,
representante da confederação,
a maioria das empresas não ti-
nha interesse na greve e foi sur-
preendida pela paralisação.

“Não excluo a possibilidade
de algumas empresas terem se
envolvido na paralisação, mas,
certamente, a maior parte das
empresas não estava ali envol-
vidas propositalmente, mas se
surpreenderam e se viram en-
volvidas nessa situação bastan-
te complicada. Os caminhões
ficaram travados no acostamen-
to das rodovias, não tinham
como sair , muitos sofrendo
ameaças de apedrejamento e
corte de mangueiras de ar”, ar-
gumentou.

Após a aplicação das multas,
as empresas recorreram ao STF
e as petições de cada caso se-
rão analisadas pelo ministro. A
data de julgamento ainda não foi
definida. (Agencia Brasil)
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Ágatha e Duda vencem tchecas, levam
título e batem recorde de premiação
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Circuito Mundial

Dupla superou Hermannova e Slukova por 2 sets a 0 no torneio realizado em Hamburgo, recebendo cerca de R$ 585 mil

Duda e Ágatha (dir) terminaram a temporada com quatro
medalhas

As brasileiras Ágatha e Duda
(PR/SE) conquistaram na manhã
de domingo (19) o título do
World Tour Finals, torneio que
reúne apenas os melhores times
do Circuito Mundial 2018. Na
final realizada em Hamburgo, na
Alemanha, elas superaram as
tchecas Hermannova e Slukova
por 2 sets a 0 (21/15, 21/19), em
43 minutos de jogo.

O primeiro lugar rende tam-
bém um recorde à dupla, que ago-
ra é dona da maior premiação
paga em um único torneio de vô-
lei de praia da Federação Inter-
nacional de Voleibol (FIVB). O
ouro em Hamburgo rendeu 150
mil dólares ao time, cerca de R$
585 mil na cotação atual. Ágatha
comentou a felicidade pela con-
quista do torneio.

“É difícil colocar em palavras
o que estamos sentindo neste
momento, esse torneio foi mui-
to duro, com equipes fortíssima
e era como se cada partida fosse
uma final. Ao final da partida me
emocionei, estou muito orgu-
lhosa do que conquistamos. Foi

um encerramento perfeito da
temporada, merecemos um des-
canso para retornarmos mais for-
tes”, disse Ágatha.

No geral, o Brasil fecha o
Circuito Mundial 2018 com 26
medalhas, sendo nove de ouro,
13 de prata e quatro de bronze.
Ágatha e Duda são donas de qua-
tro dessas medalhas – dois ou-

ros, uma prata e um bronze – e
terminam na liderança do
ranking. Desde o início da par-
ceria, em janeiro de 2017, são 12
semifinais em 20 torneios inter-
nacionais disputados.

“Foi um dos torneios mais
difíceis que disputei, em alguns
momentos ainda sou mais inex-
periente e a Ágatha me ajuda de-

mais. Foram situações na com-
petição que ela fez a diferença e
me permitiu ter tranquilidade
quando errei alguma bola. Esta-
mos trabalhando muito, é tudo
bastante novo para mim, mas es-
tou me divertindo muito”, anali-
sou Duda.

Maria Elisa e Carol Solberg
(RJ) também fizeram bela campa-
nha e encerraram na quarta coloca-
ção. Elas foram superadas no início
do dia por Ágatha e Duda na semifi-
nal, com revés de 2 sets a 0 (31/29,
21/18), e no duelo pelo bronze, fo-
ram vencidas pelas australianas Ar-
tacho Del Solar e Clancy no tie-
break: 21/15, 19/21, 15/8.

A campanha de Ágatha e Duda
em Hamburgo contou com seis
vitórias e apenas um revés. Em
2017, também em Hamburgo,
elas haviam ficado com a prata
ao serem superadas pelas alemãs
Laura Ludwig e Kira Walke-
nhorst. Agora, a dupla retorna ao
Brasil e se prepara para o início
do Circuito Brasileiro de vôlei
de praia, que começa em setem-
bro, em Palmas (TO).
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O piloto da equipe Cimed
Chevrolet Racing, Felipe Fra-
ga, foi o grande vencedor da
prova principal da Stock Car em
Campo Grande disputada neste
domingo. O  tocantinense lar-
gou na segunda posição e con-
quistou o triunfo com uma ul-
trapassagem espetacular em
cima de Daniel Serra, que ter-
minou na segunda posição.
Com o resultado, Fraga assu-
miu o segundo lugar no cam-
peonato, com 147 pontos (44
atrás do líder).

“Chegar em segundo ou em
último seria a mesma coisa
hoje aqui em Campo Grande,
por isso eu fui para o tudo ou
nada e consegui aquela ultra-
passagem para vencer a corri-
da. Foi bastante ousada mas va-
leu muito a pena. Estou muito
feliz e agradeço o trabalho da

Gabriel Medina é bicampeão
 no Tahiti Pro Teahupoo

Gabriel Medina (SP)

O campeão mundial Gabriel
Medina conquistou o bicampeo-
nato no Tahiti Pro Teahupoo na
sexta vitória consecutiva do Bra-
sil nas sete etapas do World Surf
League Championship Tour
2018, completadas no domingo
na Polinésia Francesa. O retros-
pecto de Medina na bancada mais
perigosa do Circuito Mundial é
impressionante. A final contra o
australiano Owen Wright, que
impediu uma decisão brasileira
barrando Filipe Toledo nas semi-
finais, foi a quarta que ele dispu-
tou nos últimos 5 anos, desde a
vitória sobre Kelly Slater no mar
épico de 2014. Com o segundo tí-
tulo num tubo surfado no último
minuto, Medina entrou na corrida
do título mundial e é o único que
brigará pela lycra amarela do Jeep
Leaderboard com Filipe Toledo na
próxima etapa, o Surf Ranch Pro
em setembro na piscina de ondas
criada por Slater.

“Estou muito feliz em ga-
nhar aqui novamente e só tenho
que agradecer a Deus por
aquela onda no final da bate-
ria”, disse Gabriel Medina. “Eu
treinei muito para conseguir
outra vitória aqui nesse lugar
fantástico. Eu amo o Taiti, já
tive ótimas finais aqui, ganhei
uma, fiquei em segundo duas
vezes, agora consegui outra vi-
tória e é incrível isso. Agora, eu
posso começar a pensar em ga-
nhar o título mundial de novo.
Eu acho que tudo é possível,
pois ainda temos quatro even-
tos e eu só quero continuar dan-
do o meu melhor nas baterias”.

O domingo decisivo do Tahi-
ti Pro Teahupoo foi mais um dia
de ondas pequenas, 3 a 5 pés, para
um lugar famoso pelos tubos
enormes e desafiadores que-
brando sob uma rasa e afiada ban-
cada de corais. Com isso, a es-
colha das ondas ganhou impor-
tância na definição das baterias
e foi assim que Owen Wright ba-

teu Filipe Toledo nas semifinais.
Ele achou os tubos para derrotar
o número 1 do Jeep Leaderboard
por 12,60 a 10,03 pontos.

Na disputa seguinte, Medina
vingou a derrota sofrida na final
de 2015 em Teahupoo para Jere-
my Flores. O francês perdeu
muito tempo esperando pelos
tubos, enquanto o brasileiro ia
pegando as ondas que ele deixa-
va passar para arriscar os aéreos.
Primeiro, acertou um aéreo-re-
verse numa onda completada por
mais duas manobras. Depois,
mandou um alley-oop para ga-
nhar outra nota na casa dos 7 pon-
tos e vencer fácil a bateria por
15,17 a 6,10 pontos.

MELHORES DO DIA –  An-
tes, o bicampeão nos tubos de
Teahupoo ganhou o confronto
entre os números 3 e 4 do
ranking, com o potiguar Italo
Ferreira pelas quartas de final.
Ambos tinham chances de tirar a
vice-liderança do australiano Ju-
lian Wilson se chegassem na fi-
nal, mas foi uma disputa muito
fraca de ondas. No início do dia,
foi assim, uma bateria era ruim e
a seguinte dava altos tubos, com
as ruins sendo as que os brasilei-
ros competiram. Filipe Toledo só
surfou duas ondas na primeira do
dia para bater o sul-africano Mi-
chael February por 11,43 a 8,60
e o duelo brasileiro terminou em
13,10 a 7,57 pontos.

Já nas outras baterias das
quartas de final foram surfados
os melhores tubos do último dia.
No confronto australiano com
Wade Carmichael, Owen Wright
completou o mais profundo que
valeu 9,17 para totalizar exatos 16
pontos. E o francês Jeremy Flo-
res ganhou a última vaga para as
semifinais do americano Kolohe
Andino num tubaço nota 8,17. Os
derrotados nas quartas de final
terminaram em quinto lugar so-
mando 4.745 pontos no ranking.

DECISÃO DO TÍTULO – Na

grande final, as ondas demoraram
a entrar, mas Owen Wright já co-
meçou passando por dentro de
um canudo para largar na frente
com nota 6,50. A primeira do bra-
sileiro foi com manobras e va-
leu 6,17. Depois, quase não veio
mais nada de onda boa e Owen
Wright ficou no outside com a
prioridade de escolha da próxi-
ma, enquanto Medina ia arriscan-
do os aéreos nas que ele deixava
passar. No entanto, o máximo
que conseguiu foi 3,93 e o aus-
traliano se mantinha na frente
com o 4,20 da sua segunda nota
computada.

O tempo foi passando e só
nos últimos minutos entrou uma
série que decidiu tudo. A priori-
dade era do australiano e ele pe-
gou a onda da frente, que rendeu
um layback animal e mais uma
manobra forte tirando as quilhas
da onda. Medina pegou a seguin-
te e ela rodou um tubaço incrível
para o brasileiro. Logo a bateria
terminou e ficou a expectativa
pelas notas dos juízes. A do Owen
Wright saiu 5,57 para aumentar a
vantagem, mas a do brasileiro va-
leu 7,33 que confirmou o bicam-
peonato nos tubos de Teahupoo
por 13,50 a 12,07 pontos.

“Eu estava rezando lá den-
tro para Deus mandar mais uma
onda pra mim, só mais uma”,
contou Gabriel Medina. “Estou
muito feliz agora e sei que o
Owen (Wright) deve estar com
o mesmo sentimento que fiquei
no ano passado (quando Medi-
na perdeu a decisão para Juli-
an Wilson), que foi horrível
para mim, mas é por isso que
amamos competir. Eu me sinto
abençoado por ter estado no
lugar certo na hora certa du-
rante as baterias e agora que-
ro aproveitar esse momento,
antes de focar na próxima eta-
pa lá no Surf Ranch”.

O australiano Owen Wright
lamentou perder o título no final
da bateria, mas elogiou o seu
companheiro na Equipe Rip Curl:
“Dói bastante uma derrota as-
sim, mas é bom também estar de
volta ao pódio. Tudo aconteceu
nas duas últimas ondas. Eu to-
mei a decisão errada de pegar
a onda da frente e é isso que dói
mais. Mesmo assim, fico feliz
pelo Gabe (Gabriel Medina),
foi uma vitória merecida para
ele depois que o Julian (Wilson)
lhe tirou o título no ano passa-
do. Parabéns Gabe”.
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Felipe Fraga vence em
Campo Grande e o novo
vice-líder da Stock Car

Piloto tocantinense conseguiu ultrapassar o rival por
fora na melhor manobra da corrida em Campo Grande
(MS); Cacá Bueno também é destaque com quarto lugar
na corrida

Cacá Bueno

Cimed Racing que vem bata-
lhando desde o começo do ano
para acertar o carro da melhor
maneira possível e hoje foi
tudo perfeito”, diz Fraga, que
neste ano já havia vencido em
Curitiba.

Essa foi a segunda vitória
de Fraga em Campo Grande.
Na temporada 2015, o piloto
havia conquistado sua primei-
ra vitória pela Cimed Racing
justamente nesse circuito - no
ano seguinte, ele se tornaria o
mais jovem campeão da Stock
Car, com apenas 21 anos.

A Cimed Chevrolet Racing
também teve Cacá Bueno na
quarta colocação e Marcos
Gomes em 11o - a apenas uma
posição da largada na pole po-
sition na prova 2, que será dis-
putada nesta tarde em Campo
Grande.
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Matheus Leist é
destaque novamente

em prova de 500 Milhas
Piloto gaúcho fez prova sólida no super speedway de Pocono
e chegou na 11ª colocação, ficando perto da meta de top-10
em uma etapa de dificuldades para a equipe AJ Foyt

Assim como em sua estreia
na Indy-500, quando foi o estre-
ante mais rápido da edição 2018
e chegou em 13º entre os 33 par-
ticipantes, o jovem piloto Ma-
theus Leist, de 19 anos, voltou a
ser destaque em uma corrida
longa, de 500 milhas (cerca de
800 quilômetros de extensão),
na etapa da Indy disputada do-
mingo em Pocono.

Fazendo uma prova sólida e
conseguindo escapar dos pro-
blemas ao longo da corrida mar-
cada por graves acidentes, o pi-
loto da AJ Foyt chegou na 11ª
colocação em frente aos mais de
2.000 convidados da principal
patrocinadora de sua equipe,
ABC – seu companheiro de
equipe, Tony Kanaan, abandonou
a prova ainda na primeira parte
da prova.

“Foi minha primeira vez nes-
te super speedway, que é bem di-
ferente dos demais, com um tra-
çado único e que torna o ajuste
do carro ainda mais complexo.
A corrida teve um grave aciden-
te no começo e torço para que
as notícias sobre o Robert
(Winckens) sejam as melhores
possíveis”, diz Leist, citando o
canadense que sofreu um forte
acidente ainda na volta 7 – ele
não corre risco de vida.

Na prova em Pocono, o gaú-
cho da AJ Foyt foi o segundo pi-
loto que mais subiu posições em
relação ao grid de largada – nove
colocações, uma a menos que o
campeão da Indy Scott Dixon
(que ganhou dez).

A próxima etapa da Indy será
no sábado à noite, dia 26 de
agosto, em Gateway.


