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Governo anuncia a interiorização
de mais 1.000 venezuelanos

Recuperação da indústria do aço é
sustentável, diz presidente Temer
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Dólar fecha a R$ 4, maior valor
desde fevereiro de 2016

Número de exportadoras
brasileiras cresceu 60%

em 20 anos

Esporte

São Paulo, quarta-feira, 22 de agosto de 2018www.jor nalodiasp.com.br
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DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   4,02
Venda:       4,02

Turismo
Compra:   3,87
Venda:       4,19

Compra:   4,66
Venda:       4,66

Compra: 142,02
Venda:     170,80

No último domingo (19),
foi realizada as 6 Horas de Sil-
verstone, na Inglaterra, válida
pela terceira etapa do Cam-
peonato Mundial de Endu-
rance, o FIA WEC. Após ob-
ter um pódio de 2º lugar na
sexta etapa do DTM, Augus-
to Farfus chegou com boas
expectativas e fez uma prova
constante e de evolução du-
rante cerca de 2h30 em que

Augusto Farfus destaca
experiência em Silverstone

 e continua maratona
de competições

guiou a BMW M8 GTE
#82. Após ter largado na
sétima colocação, o brasi-
leiro chegou a andar no
top-5 e entregou o carro
para seu companheiro An-
tónio Félix da Costa na sex-
ta colocação. Porém, após
quatro horas de prova, um
problema mecânico obrigou
a dupla a abandonar a disputa
mais cedo.                 Página 6

Brasil viaja para a
disputa do Ibero-
Americano do Peru

A Seleção Brasileira viaja na madrugada desta
quarta-feira (dia 22), dividida em dois grupos, para
Trujillo, no Peru, onde será disputado o 18º Campe-
onato Ibero-Americano de Atletismo, de sexta-feira
(24) a domingo (26). O Brasil, que venceu 10 edi-
ções do torneio, terá uma delegação com 31 atletas
– 17 no masculino e 14 no feminino. A primeira par-
te da equipe embarca à 00:10 pelo voo Latam 8116,
seguindo para Lima, via Córdoba, na Argentina. O
segundo grupo segue no voo Latam 8100 diretamen-
te para Lima, às 02:25, no Aeroporto Internacional
de Guarulhos, em São Paulo.                          Página 6
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Rosangela Santos

Suzuki Jimny encara a 26ª
edição do Rally dos Sertões

Serão 3.600 km até Fortaleza
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Um SUV forte e resisten-
te que encara todos os desafi-
os. Duas duplas escolheram o
Suzuki Jimny para, nesta se-

mana, encarar o Rally dos Ser-
tões, a maior prova off-road do
Brasil. A edição deste ano come-
çou no último domingo em Goi-

ânia (GO) e segue por sete dias
e quatro estados até chegar a For-
taleza (CE), depois de percorrer
3.600 quilômetros em meio a
muitos desafios 4x4. A dupla
Edson Nole e Vilson Roberto
encara a prova como uma aven-
tura pessoal.

 “Nós mesmo estamos fazen-
do a manutenção do carro. Com-
petimos durante o dia e coloca-
mos a mão na massa durante a
noite para as checagens diárias”,
explica o piloto.

A dupla encara o Sertões pela
primeira vez. “Esse era um sonho
antigo do Vilson e meu. Já há al-
guns anos estamos pesquisando
qual seria o carro mais resisten-
te e com um custo acessível. E
vimos que o Jimny é uma ótima
opção e nós mesmos poderíamos
cuidar da manutenção durante a
prova.                              Página 6

Próxima etapa da
Copa SP terá traçado das 500
Milhas para categoria Pro-500

Equipe Car Racing-America Net venceu as 500 Milhas em
2016 e fez a pole em 2017

A próxima etapa da Copa São
Paulo de Kart, que será disputada
no dia 15 de setembro no Kartó-
dromo Granja Viana, terá uma atra-
ção inédita nos últimos anos: a li-
beração do uso do traçado tradici-
onal das 500 Milhas para a cate-

goria Pro-500, que compete
com os mesmos karts carenados
da prova que é a maior de longa
duração do kartismo brasileiro,
reunindo pilotos amadores e de
categorias top como F-1, Indy
e Stock Car.                Página 6
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

24º C

14º C

Quarta: Nublado
pela manhã, com
possibilidade de
garoa. Tarde de sol
com diminuição
de nuvens. Noite
com muita nebulo-
sidade.

Previsão do Tempo

Aloysio Nunes
defende

participação do
Brasil na
Unasul

Em visita a La Paz, o  mi-
nistro das Relações Exterio-
res, Aloysio Nunes Ferreira,
defendeu  na terça-feira (21) a
manutenção do bloco União de
Nações Sul-Americanas (Una-
sul), que reúne 12 países (Ar-
gentina, Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia, Equador, Guiana,
Paraguai, Peru, Suriname, Uru-
guai e Venezuela) e que vive um
momento de divisões internas.

Para o ministro, é necessá-
rio superar as divergências po-
líticas e tratá-las em outros
âmbitos. “O Brasil se empenha
para a manutenção desse siste-
ma de integração. Nós somos
apegados à existência da Una-
sul”, afirmou Aloysio Nunes.
“[É necessário] afastar as diver-
gências ideológicas, que têm
outros terrenos para expressá-
las.”                            Página 3

ONU adverte
que Coreia

do Norte não
abandonou
programa
nuclear

A Coreia do Norte não
abandonou seu programa nu-
clear, diz relatório da Agência
Internacional de Energia Atô-
mica (Aiea), no qual a organi-
zação adverte que as atividades
atômicas do país asiático con-
tinuam gerando “grave preocu-
pação”.                        Página 3

O dólar norte-americana
atingiu, no fechamento de  ter-
ça-feira (21), o valor de R$
4,049, mais alta cotação 18 de
fevereiro de 2016. A alta de
2,01% nesta terça-feira foi a
quinta consecutiva, com o dó-
lar acumulando valorização de
4,40% no período.

O índice B3, da Bolsa de
Valores de São Paulo
(Bovespa), encerrou o pregão
em baixa de 1,5%, com 75.180
pontos, representando o menor
patamar desde 11 de julho. Os
papéis de grandes empresas
contribuíram para a queda, com
as ações da Petrobras caindo
3,49%, e as do Itaú, 1,20%.

Segundo consultores ouvi-
dos pela agência de notícias
espanhola EFE, desde 13 de
agosto, o dólar teve valoriza-
ção de 3,66%.

A desvalorização do real
coincidiu com a divulgação de
novas pesquisas de intenção de
voto para a Presidência da Re-
pública  na segunda-feira (20)
e com a indefinição do cenário
político a dois meses do pleito.

O analista Rafael Omati, da
consultora Guide Investimen-
to, afirmou que o mercado
teme a liderança de candidatos
considerados menos compro-
metidos com a reforma tribu-
tária. (Agencia Brasil)

Em 20 anos, Brasil conquistou 50 mercados e passou a
exportar o que comprava fora, como trigo

Em 1998, o Brasil tinha 15.807
empresas exportadoras. Passados
20 anos, o número de empresas bra-
sileiras negociando com mercados

internacionais saltou para 25,4 mil
no ano passado, crescimento de
60%. Analisando por faixa de valor
exportado, o maior crescimento foi

observado no número de empresas
que venderam entre US$ 10 mi-
lhões e US$ 50 milhões: eram 611
em 1998 e chegaram a 1.373 em
2017, aumento de 124%.

O levantamento é da Rede de
Centros Internacionais de Negó-
cios (Rede CIN), coordenada
pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI). A Rede CIN foi
criada em 1998 para apoiar a in-
dústria brasileira na inserção ao
comércio internacional, como
estratégia de competitividade e
sustentabilidade dos negócios.

Em duas décadas, o Brasil
conquistou 50 novos mercados e
passou a exportar o que antes com-
prava de fora, como trigo. De acor-
do com a CNI, a importância do
tema não se restringe ao caixa das
empresas, tendo impacto também
na economia do país.      Página 3
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Receita diz que um milhão
 de empresas já aderiram

ao eSocial

Aberta consulta pública para
o 2º Plano de Ação em

Governo Aberto do município
de São Paulo

Agências dos Correios
poderão emitir carteira
profissional sem custo

O Ministério do Trabalho e
Emprego pretende ampliar os
pontos de emissão da carteira
de trabalho em todo o país, sem
custos para os cidadãos. A am-

pliação seria possível por meio
de um acordo em discussão
com os Correios, que têm agên-
cias nos 5.570 municípios bra-
sileiros.                         Página 4



Capital paulista aplica mais de 623
mil doses contra sarampo e poliomielite

São Paulo
Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 22 de agosto de 2018

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$  3,00

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil

E-mail: jornalodiasp@terra.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Publicidade Legal
 Balanços, Atas e
Convocações
 R. Albion, 229 - Cj. 113 -
Lapa
Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

Página 2

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 ) 

Conforme antecipamos, o vereador Mario Covas (ex-PSDB
no PODEMOS) sobe nas pesquisas e já é o 2º nome mais lem-
brado por quem vota no colega Suplicy (PT de Lula), no deputado
federal Olimpio (PSL de Bolsonaro) e nos deputados
federais tucanos Ricardo Tripoli e Mara Gabrili.      

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

Agora que o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad é
o candidato ungido pelo ex-Presidente Lula (ainda dono do PT)
pra Presidência, o que tem de dossiês sobre fases da sua gestão é
um caso sério. A coisa louca é que nem tudo vai ser usado
pela campanha do ex-prefeito Doria (PSDB).    

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

Entre as candidaturas dos que se elegeram pelas igrejas e seus
Ministérios (como por exemplo o Belém das Assembleias de
Deus), destaque pra ex-vereadora e atual deputada estadual Marta
Costa. Além da reeleição, ela vai ser auxiliar na reeleição do de-
putado federal Paulo Freire (PR). 

G O V E R N O  ( S P )
 
Nem Doria (PSDB) desesperado, nem Skaf (MDB) entusias-

mado com resultados da pesquisa que deu ambos em empate téc-
nico. Além do governador França (dono do PSB paulista) não es-
tar na ‘nóia’ por também empatar tecnicamente com Marinho
não fissura o ex-sindicalista.   

B R A S I L I A 

Tanto em relação aos senadores e deputados federais em cam-
panha, como em relação à Presidência da República, as mensa-
gens via ‘zap’ pros celulares dos eleitores já começam a produzir
efeito contrário ao que poderia induzir ao voto em quem invadiu
a telinha. Já estão deletando.

J U S T I Ç A S 

Afinal, é ou não plausível a elegibilidade de Lula (PT), no TSE,
depois no STJ e finalmente no Supremo (último recurso extraor-
dinário), em função dos preceitos da lei que é chamada vulgar-
mente de ’ficha suja’. Questão de princípios reais do Direito. Daí
Lula eleger alguém é outro papo.    

P A R T I D O S 

Chorume social que restou dos “vem pra rua” que rolou em
2013 não tá nem aí pras candidaturas brotadas daquele movimen-
to que “mudaria o Brasil”. Os candidatos do NOVO, ao governo
(SP) e Presidência seguem comendo poeira em relação aos pro-
fissionais da política tradicional ...  

P O L Í T I C O S 

... No que tange ao quesito pesquisas no mercado político,
vale lembrar que a 1ª empresa no mundo a realizar pesquisas
eleitorais nasceu em 1930, em Washington D.C (USA), tendo
como fundador George Gallup. As empresas do atual Gallup pes-
quisam tudo o que você possa pensar ... 

B R A S I L E I R O S  

... menos eleições. Só ficaram com os USA, por questão his-
tórica. O pai de todas as empresas de pesquisas pelo mundo caiu
fora do mercado brasileiro ainda no Século 20, por questão de
preservação do nosso maior patrimônio: credibilidade de um pro-
duto extremamente perecível. 

E D I T O R

O jornalista CESAR NETO assina esta coluna [diária] de política
desde 1993. Tornou-se referência na imprensa e uma via das li-
berdades 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.

Em apenas duas semanas,
a Campanha Nacional de Vacina-
ção contra a Poliomielite e con-
tra o Sarampo aplicou 623.700
vacinas no município de São
Paulo. Até esta segunda-feira
(20), foram administradas
314.128 doses contra pólio (pa-
ralisia infantil) e outras 309.572
doses da vacina SCR, que prote-
ge contra sarampo, caxumba e
rubéola. É importante destacar
que uma mesma criança pode ter
tomado as duas vacinas na mes-
ma ocasião.

Os dados representam uma
cobertura de 53,1% para polio-
mielite e 52,3% da tríplice vi-
ral. A meta da Secretaria Muni-
cipal da Saúde (SMS) de São
Paulo é chegar a 95% de cober-
tura até 31 de agosto, data pre-
vista para o término da campa-
nha. Somente no último sábado
(18), foram aplicadas 66.359

doses da vacina poliomielite e
66.479 doses da vacina SCR.

A ação preventiva começou
em 4 de agosto e é voltada 
exclusivamente para crianças de
1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias
de idade. A adesão infantil é fun-
damental para reduzir o risco de
reintrodução da poliomielite no
Brasil assim como o de circula-
ção de sarampo e rubéola na ca-
pital paulista.

“Essa é uma faixa etária im-
portante para nós, uma vez que
as crianças possuem grande po-
tencial de transmitir essas doen-
ças (sarampo e pólio). As pesso-
as das outras faixas etárias em que
a vacina tríplice viral está reco-
mendada poderão avaliar a sua si-
tuação vacinal no decorrer do ano
nas UBS, pois a vacina está dispo-
nível e faz parte do calendário
vacinal na rotina para as pessoas
nascidas a partir de 1960”, ex-

plicou a coordenadora do Pro-
grama Municipal de Imuniza-
ções, Maria Lígia Nerger.

As doses da campanha con-
tinuam disponíveis durante a se-
mana nos postos de saúde de
todo o município. Pais e respon-
sáveis devem levar as crianças
até o posto de saúde mais próxi-
mo para receber o reforço vaci-
nal mesmo que a carteirinha es-
teja em dia, conforme recomen-
dação do Ministério da Saúde.
Para receber a vacina, é preciso
levar documento de identifica-
ção e, se possível, carteira de
vacinação e cartão SUS. Para
saber qual a Unidade Básica de
Saúde (UBS)de referência de
seu endereço, basta consultar o
Busca Saúde (http://
buscasaude.prefeitura.sp.gov.br).

Recomendações
As crianças menores de 2

anos de idade NÃO devem to-
mar simultaneamente as vaci-
nas contra o sarampo e contra
a febre amarela. É recomen-
dável um intervalo de 30 dias
entre as doses, sendo que a da
campanha deve ser priorizada.
Em caso de dúvida, é importan-
te levar a carteirinha para avalia-
ção vacinal na UBS.

As doses contra o sarampo e
a pólio são contraindicadas para:
pessoas que apresentam imuno-
deficiência congênita ou adqui-
rida, como portadores de neo-
plasias malignas, submetidos a
transplantes de medula ou ou-
tros órgãos; infectados pelo HIV,
que estão em tratamento com
corticosteroides em dose alta;
ou que tenham alergia grave a
algum componente da vacina ou
dose anterior. Crianças com fe-
bre muito alta também devem
evitar a aplicação. 

Aberta consulta pública para o
2º Plano de Ação em Governo Aberto

do município de São Paulo
Já está no ar a consulta pú-

blica para a elaboração do 2º Pla-
no de Ação em Governo Aberto
do município de São Paulo. Para
participar, basta acessar o
link www.bit.ly/ConsultaGover-
no AbertoPrefeituraSP até o dia
29 de agosto às 23h59, escolher
dois temas que achar mais rele-
vante entre todos da lista apre-
sentada, dar sua opinião a respei-
to deles e clicarem enviar. Os
resultados devem ser apresenta-
dos na primeira semana de se-
tembro.

O 2º Plano de Ação em Go-
verno Aberto está sendo desen-
volvido e executado pelo Fórum
de Gestão Compartilhada, com-
posto por representantes de
algumas Secretarias do municí-
pio e entidades da sociedade ci-

vil, pressupondo em todas as
suas etapas a participação soci-
al. Neste plano, a  Prefeitura 
assumirá cinco compromissos
em governo aberto, que serão
implementados nos anos de
2019 e 2020.

Três dos cinco temas que
delimitarão tais compromissos
já foram escolhidos durante
evento público realizado no dia
8 de agosto. São eles: Sistema
de Informação, Comunicação
Participativa e Transparência;
Orçamento; e Descentralização
e Desenvolvimento Local.

Agora, mais dois temas se-
rão escolhidos por meio desta
consulta pública, que também
pretende identificar os desafios
a serem enfrentados nessas te-
máticas.

Posteriormente, os debates
acerca dos temas escolhidos e
desafios serão aprofundados em
oficinas territoriais, onde pro-
postas de compromissos serão
desenhados. Depois disso, tere-
mos mais uma consulta pública,
desta vez para escolher os cinco
compromissos que comporão
o Plano de Ação.

Governo Aberto
Com base no conceito ado-

tado pela iniciativa internacio-
nal  Open Government Partner-
ship (OGP), considera-se como
diretrizes de Governo Aberto a
transparência e o acesso às in-
formações públicas; o fortale-
cimento da participação soci-
al; o fomento à inovação tec-
nológica; e o fortalecimento da

integridade pública, por meio da
prevenção e do combate à cor-
rupção.

O governo aberto é uma
agenda internacional que vem
ganhando cada vez mais força. É
um caminho para tornar gover-
nos mais transparentes, partici-
pativos, inovadores, responsá-
veis e responsivos.

No município, essa agenda se
institucionalizou a partir da cri-
ação da Controladoria Geral do
Município e da iniciativa São
Paulo Aberta, sob coordenação
da Secretaria Municipal de Re-
lações Internacionais. Além
disso, desde 2016 São Paulo
faz parte da Parceria Internaci-
onal para Governo Aberto (em
inglês, Open Government Par-
tnership/OGP).

Programa Livro na Faixa estimula compartilhamento
de livros em terminais de ônibus urbanos

Os terminais urbanos rece-
bem livros de literatura univer-
sal para estimular o compartilha-
mento gratuito dos títulos entre
os usuários por meio do
programa Livro na Faixa. Para
participar não é preciso ficar
sócio, fazer inscrição ou ter car-
teirinha, o usuário apenas esco-
lhe o livro, leva para ler e depois

pode deixar esse ou outros
exemplares na estante para dar
oportunidade de leitura para ou-
tras pessoas.

As estantes estão instaladas
nos terminais A.E. Carvalho,
Amaral Gurgel, Bandeira, Cam-
po Limpo, Capelinha, Carrão,
Cidade Tiradentes, Grajaú, Gua-
rapiranga, Jardim Angela, Lapa,

Mercado, Parelheiros, Penha,
Pinheiros, Pirituba, Princesa Isa-
bel, Santo Amaro, Sapopemba/
Teotônio Vilela e Vila Nova Ca-
choeirinha.

 O Livro na Faixa é um pro-
grama da SPTrans e da Coorde-
nadoria Municipal de Bibliote-
cas, e conta com a adesão da
Livraria Leitura, Editora Livrus,

Socicam e do SPUbanuss e Em-
presas Operacionais: VIP Leste,
Ambiental, Mobi, Cidade Dutra,
Transpass, Gatusa, Transkuba,
Gato Preto e Santa Brígida.

Os interessados em doar li-
vros de literatura em grande
quantidade pode entrar em con-
tato por meio do
email marketing@sptrans.com.br.

Prefeitura oferece curso gratuito com
orientações sobre o mercado de trabalho

Para aqueles que buscam
uma vaga no mercado de traba-
lho, a Secretaria Municipal de
Trabalho e Empreendedorismo
(SMTE) promove na próxima
quarta-feira (22), das 9h às 10h,
uma oficina gratuita sobre como
se comportar em uma entrevis-
ta, apresentação pessoal e como
preparar o currículo.

O curso acontece nos bair-
ros de Interlagos, Pirituba, Ita-

quera, Parelheiros e Centro e vai
orientar os participantes sobre
como se portar e  se vestir em
um processo seletivo, além de
dar dicas para se sair bem em
dinâmicas de grupo. A capacita-
ção também mostrará possíveis
temas de redação e a melhor for-
ma para montar um currículo.

A atividade é gratuita. Para
participar, basta ter 16 anos ou
mais e comparecer em uma uni-

dade participante levando RG,
CPF, carteira de trabalho e o nú-
mero do PIS. Caso não tenha o
último documento, a emissão é
feita na hora com a apresentação
de RG e uma foto 3x4 recente.

Oficina “Currículo, entrevis-
ta e apresentação pessoal”:

Centro:
Av. Rio Branco – 252 – Centro

Zona Leste:
R. Augusto Carlos Bauman,

851 – Itaquera

Zona Sul:
Av. Interlagos, 6122 – Interlagos
Av. Sadume Inoue, 5252 –

Parelheiros

Zona Oeste:
Av. Dr. Felipe Pinel, 12 –

Pirituba

Prefeitura lança o Prêmio 19 de Agosto
O perfeito Bruno Covas as-

sinou na terça-feira (21) decre-
to que lançou o Prêmio 19 de
Agosto, previsto no Plano Mu-
nicipal de Políticas para a Popu-
lação de Rua, e que tem por ob-
jetivo reconhecer boas práticas
e ações no trabalho com a popu-
lação em situação de rua.

O nome do prêmio faz alu-
são a um trágico episódio ocor-
rido nesse dia, em 2004, na Pra-
ça da Sé, Centro de São Paulo,
no qual dez pessoas em situação
de rua sofreram violento ataque,
que deixou seis mortos. “Não
esquecer os erros do passado e
preservar e perpetuar as boas

ações do presente”, disse o pre-
feito sobre a importância do prê-
mio. Ele destacou também que
o Poder Público precisa tratar de
forma desigual os desiguais, ofe-
recendo mais atenção para aque-
les que mais precisam das polí-
ticas públicas.

O prêmio será concedido,
anualmente, a pessoas físicas ou
jurídicas, que se se destacarem
no trabalhos que fortaleçam, in-
centivem e promovam a garan-
tia de direitos, a dignidade, a au-
tonomia e melhores condições
de vida. “Esperamos premiar
boas iniciativas que sejam difun-
didas na cidade”, ressaltou a se-

cretária de Direitos Humanos e
Cidadania, Berenice Giannella.

Ainda não há data para entre-
ga da primeira edição, mas a in-
tenção é de que ocorra no final
deste ano, próximo das festivi-
dades do dia 10 de dezembro –
em que se comemora a assina-
tura da Declaração Universal dos
Direitos Humanos.

O Plano Municipal de Polí-
ticas para População de Rua é
um instrumento de planejamen-
to de políticas públicas munici-
pais voltado para a população em
situação de rua. Foi instituído
pela Portaria Intersecretarial
MDHC/SMADS/SMS/SEHAB/

SDTE nº 005, de 26 de dezem-
bro de 2016.

Ele foi construído a partir de
encontros, reuniões, diálogos e
cartas da sociedade civil, pesqui-
sa social participativa com pes-
soas em situação de rua e do
Seminário sobre o Acesso à Jus-
tiça da População em Situação
de Rua do Município de São
Paulo.

O Plano está organizado em
quatro eixos principais:  Habita-
ção;  Cultura;  Conhecimento 
eTrabalho; e Gestão, apontando
caminhos para o fortalecimento
de alternativas de saídas dignas
das ruas.
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Aloysio Nunes defende
participação do Brasil na Unasul

Em visita a La Paz, o ministro das Relações Exteriores, Aloy-
sio Nunes Ferreira, defendeu  na terça-feira (21) a manutenção
do bloco União de Nações Sul-Americanas (Unasul), que reú-
ne 12 países (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equa-
dor, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela) e
que vive um momento de divisões internas.

Para o ministro, é necessário superar as divergências polí-
ticas e tratá-las em outros âmbitos. “O Brasil se empenha para
a manutenção desse sistema de integração. Nós somos apega-
dos à existência da Unasul”, afirmou Aloysio Nunes. “[É neces-
sário] afastar as divergências ideológicas, que têm outros ter-
renos para expressá-las.”

Em abril, os governos do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do
Chile, do Peru e do Paraguai decidiram suspender a participação na
Unasul. Foi uma reação à resistência de um grupo de países (Bolívia,
Venezuela e Suriname) em nomear o argentino José Octavio Bordón
para o lugar do colombiano Ernesto Samper, que renunciou à secreta-
ria-geral do bloco. O protesto ao nome do argentino foi liderado pela
Venezuela e acompanhado pela Bolívia e pelo Suriname.

Nesta terça-feira, na capital boliviana, o episódio não foi
mencionado. Aloysio Nunes parabenizou o chanceler da Bolí-
via, Fernando Huanacuni Mamani, por estar na presidência pro
tempore (temporária) da Unasul e prometeu apoio ao bloco.
“Vamos procurar dialogar de modo a superar os impasses polí-
ticos que estão impedindo, travando, seu funcionamento de
modo a manter sua organização e dinamizá-la.”

Parcerias
Paralelamente, Aloysio Nunes e Fernando Huanacuni defi-

niram uma série de parcerias, como a construção do corredor
ferroviário bioceânico, projetos de cooperação técnica nas áreas
de  agricultura, gestão de educação, meio ambiente e recursos
hídricos, assim como de segurança nas fronteiras.

O chanceler brasileiro disse que espera para este ano a “ade-
são plena” da Bolívia ao Mercosul (bloco que reúne Brasil, Ar-
gentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que está temporaria-
mente suspensa).

Fernando Huanacuni lembrou que Bolívia e Brasil têm uma
extensa área fronteira, de aproximadamente 3,4 mil quilôme-
tros. Segundo Huanacuni, ambos os países têm muito em co-
mum, como a presença de profissionais e estudantes. Só na
Bolívia há cerca de 22 mil universitários brasileiros, muitos
deles estudantes de medicina em instituições locais de ensino.

Em 1867, Brasil e Bolívia firmaram o Tratado de Amizade,
Limites, Comércio e Extradição.

Durante a visita a La Paz, Aloysio Nunes foi condecorado com
a Ordem Condor de Los Andes, concedida a estrangeiros que pres-
tam serviços ao país, e Fernando Huanacuni com a Ordem  do Cru-
zeiro do Sul, conferida pelo governo brasileiro. (Agencia Brasil)

ONU adverte que Coreia do
Norte não abandonou

programa nuclear
A Coreia do Norte não abandonou seu programa nuclear, diz

relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea),
no qual a organização adverte que as atividades atômicas do país
asiático continuam gerando “grave preocupação”.

“A continuidade e o posterior desenvolvimento do programa
nuclear da RPDC [República Popular Democrática da Coreia,
nome oficial da Coreia do Norte] e as declarações a respeito do
país são motivo de grande preocupação”, disse a Aiea.

A organização afirma, portanto, que não há indícios de que a
Coreia do Norte tenha interrompido as atividades nucleares des-
de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder
norte-coreano, Kim Jon-un, anunciaram em junho disposição para
conseguir a desnuclearização da região.

No documento, a Aiea enumera as resoluções de condenação
que o Conselho de Segurança emitiu após os sucessivos testes
de armas nucelares pela Coreia do Norte.

“Contrariamente aos requerimentos dessas resoluções, a
RPDC não abandonou seu programa nuclear de forma completa,
verificável e irreversível, nem interrompeu todas as atividades
relacionadas”, acrescenta o relatório, redigido pelo diretor-ge-
ral da Aiea, Yukiya Amano.

Amano lembrou que, no começo do ano, o regime norte-co-
reano anunciou que tinha alcançado seu objetivo de “aperfeiçoar
as forças nucleares nacionais” após as seis detonações de armas
atômicas realizadas entre 2006 e setembro do ano passado.

Depois, Kim Jong-un mostrou seu compromisso de acabar
com o programa atômico, primeiro em um encontro em abril
com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e depois na
histórica reunião com Trump em Singapura.

A Aiea também assegura que continua sem poder realizar ins-
peções na Coreia do Norte e que, portanto, seu “conhecimento
do programa nuclear da RPDC é limitado”. (Agencia Brasil)

Em 1998, o Brasil tinha
15.807 empresas exportadoras.
Passados 20 anos, o número de
empresas brasileiras negociando
com mercados internacionais sal-
tou para 25,4 mil no ano passa-
do, crescimento de 60%. Anali-
sando por faixa de valor exporta-
do, o maior crescimento foi ob-
servado no número de empresas
que venderam entre US$ 10 mi-
lhões e US$ 50 milhões: eram
611 em 1998 e chegaram a 1.373
em 2017, aumento de 124%.

O levantamento é da Rede de
Centros Internacionais de Ne-
gócios (Rede CIN), coordenada
pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI). A Rede CIN foi
criada em 1998 para apoiar a in-
dústria brasileira na inserção ao

comércio internacional, como
estratégia de competitividade e
sustentabilidade dos negócios.

Em duas décadas, o Brasil
conquistou 50 novos mercados e
passou a exportar o que antes com-
prava de fora, como trigo. De
acordo com a CNI, a importância
do tema não se restringe ao caixa
das empresas, tendo impacto tam-
bém na economia do país.

De acordo com a CNI, nos
últimos períodos de recessão –
2001 a 2002, 2008 a 2009,
2014 a 2017 – todos os indica-
dores macroeconômicos do
Brasil, como Produto Interno
Bruto (PIB, soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país), inflação e desemprego,
pioraram. “Só o comércio exte-

rior cresceu nesse período”, in-
formou a entidade, explicando
que muitas empresas recorrem
às vendas internacionais duran-
te períodos de turbulência no
mercado doméstico.

Rede CIN
Em 2017, a Rede CIN rece-

beu recursos da União Europeia,
por meio do programa AL-Invest,
para desenvolver um novo mode-
lo de atendimento às empresas
que buscam se internacionalizar,
o Rota Global. Na execução do
piloto do programa, 560 empre-
sas industriais, agrícolas e de ser-
viço passaram por um diagnósti-
co gratuito que avaliou a maturi-
dade da empresa para atuar lá fora.

Destas, 406 receberam pla-

nos de negócios customizados às
suas necessidades para dar os
passos necessários rumo ao co-
mércio exterior. A maioria dos
participantes são micros e pe-
quenos negócios.

Também em 2017, a CNI e o
Ministério de Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços assina-
ram um acordo de cooperação
técnica para integrar o Rota Glo-
bal, do setor privado, ao Plano
Nacional de Cultura Exportado-
ra, do governo federal. O objetivo
é oferecer consultoria completa
para empresas não exportadoras
empreenderem no mercado inter-
nacional, com diagnóstico, dese-
nho de estratégia de exportação e
acompanhamento da execução do
plano. (Agencia Brasil)

Recuperação da indústria do aço é
sustentável, diz presidente Temer

Ministro da Indústria, Marcos Jorge; o presidente, Michel
Temer, e o presidente Instituto Aço Brasil, Sergio Leite, durante
o Congresso Aço Brasil 2018

O presidente Michel Temer
disse na terça-feira (21) que a
indústria siderúrgica se recupe-
rou, de forma sustentável, da cri-
se enfrentada em 2016, em dis-
curso a empresários do setor
durante o Congresso Aço Brasil,
na capital paulista.

“Sabíamos que a siderurgia
brasileira vivia momento crítico,
preocupante. Reconheço que, o
ano passado, ou 2016, mais
apropriadamente, foi um dos
mais difíceis para a nossa in-
dústria. Juntos, revertemos
esse quadro a partir de agos-
to de 2017, quando a produ-
ção do aço já apresentava
crescimento em relação ao ano
anterior”, disse.

De acordo com o Instituto
Aço Brasil, a produção de julho
apresentou alta de 6,7% em re-
lação ao mesmo mês do ano pas-
sado. No mês passado, as ven-
das tiveram alta de 13% sobre
julho de 2017. “Alguns diziam
que a recuperação não seria sus-
tentável. Hoje, um ano depois,
temos a segurança de afirmar

que ela é sólida e veio para fi-
car”, afirmou Temer.

No acumulado de janeiro a
junho deste ano, a produção do
aço cresceu 3,4% na compara-
ção com o mesmo período em
2017. Os números são conside-
rados positivos pela entidade,
tendo em vista os efeitos da gre-
ve dos caminhoneiros.

Estados Unidos

O presidente criticou o pro-
tecionismo dos Estados Unidos
ao sobretaxar o aço importado,
mas avaliou que o Brasil se saiu
bem nas negociações com os
norte-americanos. O Brasil não
foi taxado com novas tarifas, mas
submetido a cotas baseadas na
média de volume exportado em
três anos.

“Quando os Estados Unidos
sobretaxaram o aço, tivemos

muitas reuniões, que o Itamara-
ty providenciou. Conseguimos
reduzir o gesto inicial do presi-
dente dos Estados Unidos [Do-
nald Trump] que onerava enor-
memente a nossa indústria.
Hoje, estamos em um passo ra-
zoável em relação a essas expor-
tações. Encontramos soluções
para as dificuldades do setor si-
derúrgico”, disse o presidente.

O ministro de Indústria, Co-
mércio Exterior e Serviço, Mar-
cos Jorge, também presente no
evento, avaliou que o Brasil sofreu
o menor prejuízo entre os países
exportadores de aço, obtendo be-
nefícios melhores, inclusive, que
o México que integra o Nafta, tra-
tado norte-americano de livre co-
mércio. “Foi o acordo menos da-
noso, mas que não nos atende na
plenitude”, disse.

O ministro defende a aber-
tura comercial entre os países,
porém com regra de transição
gradual e com condições no
ambiente de negócio para que o
Brasil tenha competitividade.
(Agencia Brasil)
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Guardia não vê possibilidade de
aprovar reforma tributária este ano

O ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia, disse na se-
gunda-feira (20) à noite, em São
Paulo, que não vê a “menor pos-
sibilidade” de que uma reforma
tributária ampla seja votada e
aprovada ainda em 2018. De
acordo com o ministro, há uma
série de problemas fiscais que
precisam ser resolvidos antes de
se levar adiante a reforma. 

“Reforma tributária ampla eu

não vejo a menor possibilidade
de ser aprovada este ano. O que
nós temos é que avançar na di-
reção correta: a gente tem que
corrigir o PIS, a Cofins, tem que
corrigir as distorções do ICMS.
Corrigindo as distorções desses
impostos, a gente pode pensar
em um IVA nacional”, disse em
evento promovido pelo jornal
Valor Econômico.

O Imposto de Valor Agrega-

do (IVA), citado pelo ministro,
unificaria em uma só taxa diver-
sos tributos como o Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), o Imposto So-
bre Serviços (ISS), e o Imposto
Sobre Produtos Industrializados
(IPI). “Mas não dá para esperar
dez anos para chegar ao IVA na-
cional sem corrigir os problemas
que a gente tem hoje”, ressaltou.

A Comissão Especial da Câ-

mara dos Deputados deverá ter,
após as eleições, a nova legisla-
ção tributária pronta para vota-
ção. A Proposta de Emenda
Constitucional nº 293/04, no
entanto, só poderia ser aprovada
após o fim da vigência da inter-
venção federal na segurança pú-
blica do estado do Rio de Janei-
ro (Decreto nº 9.288/18), pre-
vista para 31 de dezembro de
2018. (Agencia Brasil)

BNDES antecipa devolução de
R$ 30 bilhões ao Tesouro

Com o pagamento feito  na
segunda-feira  (20) ao Tesouro
Nacional de parcela adicional
antecipada no valor de R$ 30 bi-
lhões, o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) concluiu a pro-
gramação de liquidação anteci-
pada prevista para este ano, re-

lativa a contratos firmados en-
tre a instituição e a União, no
valor de R$ 130 bilhões.

O anúncio foi feito  nesta
terça-feira (21) pelo presidente
da instituição, Dyogo Oliveira.
Para 2019, a meta é devolver ao
Tesouro mais R$ 26 bilhões.

Desde dezembro de 2015, o

BNDES já liquidou R$ 310 bi-
lhões de dívidas com a União,
contribuindo com o equivalente
a cinco pontos percentuais do
Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos bens e serviços produ-
zidos no país) para a redução da
dívida bruta, desde aquela data.

Os recursos devolvidos não

podem ser usados para aumento
das despesas primárias do go-
verno, entre as quais investimen-
tos e despesa de pessoal. Eles só
podem ser utilizados pela União
para abatimento da dívida pública,
conforme foi definido pelo Tribu-
nal de Contas da União (TCU), em
2016. (Agencia Brasil)

Aneel aprova reajuste nas contas de luz em seis estados
A Agência Nacional de

Energia Elétrica (Aneel) apro-
vou na terça-feira (21) reajus-
te nas contas de luz para con-
sumidores de seis estados:
Maranhão, Mato Grosso do
Sul, São Paulo, Paraíba, Para-
ná e Santa Catarina. Para os
consumidores do Paraná, os
novos valores começarão a ser
cobrados no domingo (26);
para os de São Paulo e Mato
Grosso do Sul,na segunda-fei-
ra (27); para os do Maranhão e
da Paraíba,na terça-feira (28);
e para os de Santa Catarina, na
quarta-feira (29).

Os consumidores que terão
contas reajustadas domingo
são os atendidos pela conces-
sionária Força e Luz Coronel
Vivida Ltda. (Forcel), no Para-
ná, com efeito médio de

29,86%. Para os consumido-
res residenciais, o aumento
será de 20,51%; para a baixa
tensão, de 20,64%, e para a alta
tensão, de 43,78%.

A empresa atende a 7.670
unidades consumidoras locali-
zadas  no município de Coro-
nel Vivida no Paraná. Segundo
a Aneel, impactaram no aumen-
to fatores relacionados ao fato
de a empresa ter deixado de
ser suprida pela Copel Distri-
buição. “Isso fez com que, en-
tre 2017 e 2018, ela tivesse de
arcar com custos relativos ao
rateio das cotas de Itaipu – cuja
energia é precificada em dólar
– e ao risco hidrológico”, dis-
se a agência.

A Aneel aprovou também o
aumento na conta de luz, com
efeito médio de 24,42%, para

os consumidores atendidos
pela empresa Elektro Eletrici-
dade e Serviços S/A (Elektro)
. Para os consumidores resi-
denciais, o aumento será de
23,12%; para os atendidos na
baixa tensão, de 23,20%, e,
para a alta tensão, de 26,75%.

A concessionária atende a
2,6 milhões de unidades con-
sumidoras localizadas em 223
municípios de São Paulo e cin-
co de Mato Grosso do Sul. O
reajuste entrará em vigor se-
gunda-feira.

Segundo a Aneel, o que
mais influenciou no reajuste da
Elektro foram os chamados
componentes financeiros,
principalmente  relacionados à
aquisição de energia e ao ris-
co hidrológico.

Para os consumidores aten-

didos pela Companhia Energé-
tica do Maranhão (Cemar), o
efeitos médio do reajuste tari-
fário será 16,94%, sendo
16,67% para os consumidores
residenciais. Para os atendidos
na baixa tensão, o reajuste mé-
dio será de 16,77% e, para a alta
tensão, de 17,86%

A concessionária atende a 2,4
milhões de unidades consumido-
ras localizadas em 217 municí-
pios maranhenses. O reajuste en-
trará em vigor terça-feira.

Os consumidores atendi-
dos pela Energisa Paraíba Dis-
tribuidora de Energia (EPB)
também terão as contas reajus-
tadas na próxima terça-feira,
com efeito médio de 15,73%.
Os consumidores residenciais
atendidos na baixa tensão terão
aumento de 15,29%. Para os

consumidores da alta tensão, o
reajuste será de 16,75% e, para
os de baixa tensão, de 15,41%.

A empresa atende a 1,4 mi-
lhão de unidades consumidoras
em 216 municípios da Paraíba.
Pesaram no reajuste fatores re-
lacionados ao risco hidrológi-
co e a aquisição de energia.

A diretoria da Aneel apro-
vou ainda o reajuste tarifário da
Cooperativa Aliança (Coopera-
liança), que atende a 37,4 mil
unidades consumidoras nos
municípios de Içara, Jaguaru-
na, Araranguá e Sangão de San-
ta Catarina.

O efeito médio será de
14,38%, ficando em 12,47%
para os consumidores residen-
ciais; em 12,57% para os aten-
didos na baixa tensão e em
17,17%, para os da alta tensão.

Os novos valores serão cobra-
dos a partir do dia 29).

De acordo com a Aneel, pe-
saram no reajuste fatores liga-
dos à prestação do serviço
como aquisição de energia,
transmissão de energia e paga-
mento de encargos setoriais.

“No caso da Cooperaliança,
o maior impacto advém de
componentes financeiros do
processo tarifário anterior. É
importante observar que, nos
últimos 10 anos, as tarifas re-
sidenciais da Cooperaliança
têm registrado variação menor
do que a inflação calculada
pelo IGP-M [Índice Geral de
Preços de Mercado] e pelo
IPCA [Índice de Preços ao
Consumidor Amplo] no mes-
mo período”, explicou a Ane-
el. (Agencia Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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No final de agosto, 1.000
venezuelanos abrigados em Ro-
raima – distribuídos em 10 abri-
gos em Boa Vista e Pacaraima -
serão interiorizados, anunciou
nesta terça-feira (21) a subche-
fe substituta da Casa Civil, Vi-
viane Ese, que integra o grupo
interministerial que visita Paca-
raima.

Por se situar na fronteira, a
cidade tem recebido milhares
de venezuelanos desde a inten-
sificação da crise política e
econômica na Venezuela. A mai-
oria dos imigrantes estão viven-
do em condição de rua e o go-
verno quer acelerar o processo
de interiorização. Desde o iní-
cio do ano, já foram interiori-
zados 820 pessoas para dife-
rentes estados do Brasil.

Segundo Viviane, na próxi-
ma etapa do programa de inte-
riorização os venezuelanos
sairão de Roraima em voos
marcados para o fim de agos-
to e início de setembro, prio-
ritariamente para a Região
Sul. As cidades ainda não foram
divulgadas.

O governo federal anunciou
também a construção de um
novo abrigo de transição entre
as cidades de Boa Vista e Paca-
raima, além da ampliação do nú-
mero de vagas nos abrigos exis-
tentes. O início da obra será
imediato, segundo a represen-
tante da Casa Civil.

“A intenção é que a gente
faça a regularização de frontei-
ra de forma humanitária. Temos
também o processo se interio-
rização e de acolhimento para
que não tenhamos mais pesso-
as nas ruas. O presidente [Mi-
chel Temer] anunciou o forta-
lecimento dessas ações”, disse
Viviane.

O secretário Nacional de
Segurança Pública, Flávio Basí-
lio, informou que mais 60 ho-
mens da Força Nacional foram
enviados na terça-feira (21) a
Roraima para apoiar o traba-
lho da Polícia Federal, Polí-
cia Rodoviária Federal e Exér-
cito. Eles saíram de Brasília,
com 16 viaturas e um ônibus.
Na segunda-feira (20), chega-
ram em Boa Vista os primeiros

60 homens da Força Nacional de
um total de 120.

Na terça-feira (21), uma
equipe com técnicos de 11 mi-
nistérios visitou a cidade de Pa-
caraima para avaliar a situação e
levantar informações para ado-
ção de novas medidas para aju-
dar os imigrantes venezuelanos.
Eles se encontraram com repre-
sentantes das agências da Orga-
nização das Nações Unidas
(ONU) que tratam de refugiados
e com agentes sociais que pres-
tam assistência aos estrangeiros

Desafio
Uma das entidades que par-

ticipou dos encontros é a Frater-
nidade - Federação Humanitária
Internacional, responsável pela
coordenação de quatro abrigos
de venezuelanos, em Boa Vista,
e um abrigo de imigrantes indí-
genas em Pacaraima.

Segundo Ricardo Rinaldi,
coordenador de emergências e
ajuda humanitária da Fraternida-
de, ainda entram em Roraima
cerca de 500 venezuelanos por
dia, e, segundo ele, o estado não

tem mais condições financeira
e estrutural para acolher de for-
ma adequada todos os imigran-
tes que estão na fila aguardando
abrigo.

Pelo menos 2 mil venezue-
lanos ainda estão em situação de
rua em Boa Vista. Por ser um
estado com muitas terras indí-
genas, há também a limitação
jurídica e geográfica para criar
um polo industrial na região que
possa empregar os novos imi-
grantes ou construir um grande
abrigo que pudesse acolher 10
mil pessoas.

“Nós [governo, sociedade]
não temos experiência com esse
fluxo migratório. Todos nós es-
tamos aprendendo nessa situa-
ção”, disse Rinaldi, acrescenta-
do que o foco neste momento é
a interiorização dos venezuela-
nos que já estão com documen-
tos e foram imunizados, para
abrir vagas nos abrigos. O desa-
fio é criar condições de acolhi-
mento nos outros estados brasi-
leiros, não só nas capitais, mas
também em cidades do interior.
(Agencia Brasil)

STF adia decisão sobre liberdade de
preso na Operação Câmbio, Desligo
Um pedido de vista do mi-

nistro Ricardo Lewandowski
adiou na terça-feira (21) a deci-
são final sobre a validade
da decisão individual do minis-
tro Gilmar Mendes que conce-
deu, em junho, liberdade ao
empresário Athos Roberto Al-
bernaz Cordeiro, preso pela Po-
lícia Federal (PF), na Operação
Câmbio, Desligo. Ele é inves-
tigado  pela suposta participa-
ção em um esquema de corrup-
ção que atuava por meio de do-
leiros, durante a gestão
de Sérgio Cabral no governo
do Rio de Janeiro.

Não há data para retomada do
julgamento, que é realizado
pela Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal (STF).

O colegiado começou a jul-
gar o mérito da questão, em um
recurso da Procuradoria-Geral
da República (PGR).

Na sessão da tarde de terça-
feira, Gilmar Mendes manteve
sua decisão anterior por en-
tender que o acusado pode
responder às acusações em
liberdade. Segundo ele, não
houve violência  ou grave
ameaça nas supostas condu-
tas criminosas. Athos Cor-

deiro foi  preso por deter-
minação do juiz federal Marce-
lo Bretas.

Além do relator, Dias Toffo-
li também votou pela concessão
da liberdade. Em seguida, Edson
Fachin entendeu que a prisão
deve ser mantida devido à gravi-
dade das condutas, como indíci-
os de lavagem de dinheiro e sa-
ques de dinheiro em espécie. 
Ele foi acompanhado por Celso
de Mello, que não conheceu o
recurso por razões processuais.

A Operação Câmbio, Desli-
go desarticulou um esquema de
movimentação de ilícitos no

Brasil e no exterior. As opera-
ções eram do tipo dólar-cabo,
uma forma de movimentação
paralela, sem passar pelo siste-
ma bancário, de entrega de di-
nheiro em espécie, pagamento
de boletos e compra e venda de
cheques de comércio.

Durante o julgamento, a de-
fesa do investigado sustentou
que um dos delatores do supos-
to esquema de corrupção citou
o nome de Cordeiro, mas ain-
da não foram identificados in-
dícios de autoria nas supostas
operações de câmbio. (Agen-
cia Brasil)

Facebook classifica usuários por
confiabilidade de denúncias

O Facebook classifica usuá-
rios que denunciam publicações
como “notícias falsas”, atribuin-
do maior ou menor pesos à sua
confiabilidade. O sistema da
rede social atribui uma nota mai-
or àquelas pessoas autoras de
uma denúncia de um conteúdo
que depois foi confirmado por
agências de checagem. Já os au-
tores de questionamentos não
endossados na análise da rede
social teriam um impacto no seu
grau de confiabilidade. 

Segundo a gerente de produ-
to responsável pelas estratégias
de combate à desinformação da

empresa, Tessa Lyons, a nota
dada aos usuários não é um indi-
cador absoluto, mas uma refe-
rência usada para avaliar denún-
cias de posts enviadas pelos usu-
ários. A medida estaria relacio-
nada à preocupação de haver pes-
soas apontando mensagens
como falsas por discordar do
conteúdo ou da fonte da infor-
mação. A informação foi dada
pela executiva em entrevista ao
jornal The Washington Post, dos
Estados Unidos.

Segundo o escritório do Fa-
cebook no Brasil, a classifica-
ção é utilizada para evitar o uso

indevido da ferramenta de de-
núncia. “Estamos  desenvolve-
mos um processo para proteger
nossa comunidade de pessoas
que denunciam de forma indis-
criminada conteúdos como sen-
do falsos na tentativa de burlar
as regras da plataforma. Faze-
mos isso para ter certeza de que
nossa luta contra a desinforma-
ção seja mais efetiva”, afirmou
a empresa por meio de sua as-
sessoria.

A denúncia de posts é uma
das ferramentas disponibilizadas
pela plataforma para identificar
desinformação. Ela é um dos

canais utilizados para análise re-
alizada por sistemas informatiza-
dos, por equipes responsáveis
pela avaliação de textos com in-
dícios de problemas ou por agên-
cias de checagem de fato parcei-
ras. A empresa, contudo, afirma
que não remove uma publicação
por ser uma “notícia falsa”, mas
pode reduzir seu alcance.

“Não é incomum pessoas
nos dizerem que algo é falso
simplesmente porque discor-
dam da premissa de um artigo ou
estão intencionalmente visando
um veículo”, afirmou Lyons ao
jornal.  (Agencia Brasil)

TSE intima todos os candidatos
 a detalharem declaração de bens
O Tribunal Superior Eleito-

ral (TSE) intimou na noite de
segunda-feira (20) todos os
candidatos às eleições deste
ano, inclusive os 13 candidatos
à Presidência da República, a
detalharem a declaração de
bens, após a Corte recuar de
uma simplificação no sistema
de declarações para as eleições
deste ano.

Na eleição de 2014, ao de-
clarar um bem imóvel, por
exemplo, o candidato precisa-
va detalhar além do valor, o ta-

manho e o endereço, mas neste
ano tais informações não esta-
vam sendo exigidas.

No ano passado, o TSE re-
solveu simplificar o sistema de
prestação de informações,
com o intuito de torná-lo mais
leve e célere, e extraiu os
campos de detalhamento na
declaração de bens. Com a re-
percussão negativa da medida,
o ministro Luiz Fux, presiden-
te da Corte até a semana pas-
sada, decidiu recuar e rein-
cluir os campos no sistema.

Segundo o TSE, a medida
tem por objetivo conferir “o
maior grau de transparência
possível ao processo eleitoral”.

A parti r do momento em
que foram intimados, todos os
candidatos, a todos os cargos,
passaram a poder fazer o de-
talhamento. Ao todo, 27.811
políticos tiveram pedidos de
registro de candidatura proto-
colados no TSE.

Somados somente os candi-
datos à Presidência da Repúbli-
ca, o patrimônio declarado nes-

te ano foi de mais de R$ 834
milhões. Os dois mais ricos
concentram boa parte dessa
quantia: João Amoêdo (Novo),
com R$ 425 milhões; e Henri-
que Meirelles (MDB), com R$
377,5 milhões.

Neste ano, os candidatos
têm permissão, se quiserem, a
bancar a integralidade dos gas-
tos de campanha, observados os
limites de R$ 70 milhões para
o primeiro turno e de R$ 35
milhões para o segundo turno.
(Agencia Brasil)

Turma do STF mantém liberdade
concedida a José Dirceu

Por 3 votos a 2,  a  Segunda 
Turma do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidiu na terça-fei-
ra (21) manter a decisão tomada
em junho que suspendeu a exe-
cução da condenação do ex-mi-
nistro José Dirceu a 30 anos de
prisão na Operação Lava Jato.
Com a decisão, Dirceu foi liber-
tado e deixou Penitenciária da
Papuda, em Brasília.

A decisão foi tomada a par-

tir de um recurso da Procurado-
ria-Geral da República (PGR)
contra o habeas corpus  proto-
colado pela defesa de Dirceu.
Reafirmaram voto pela soltura o
relator, Dias Toffoli, e os minis-
tros Gilmar Mendes e Ricardo
Lewandowski. Com a decisão,
Dirceu permanecerá em liberda-
de até que o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) analise o recurso
adequado para reavaliar a pena. 

Na sessão de terça-feira, o
ministro Edson Fachin finalizou
seu voto sobre a questão. Segundo
o ministro, o habeas corpus não
poderia ter sido concedido por ra-
zões processuais. Celso de Mello,
que não havia votado na sessão de
junho, também votou para determi-
nar o retorno de Dirceu à prisão 

José Dirceu foi preso em
maio após ter a condenação con-
firmada pela segunda instância

da Justiça Federal, com base no
entendimento do STF, que auto-
rizou a execução provisória da
pena, após o fim dos recursos
na segunda instância.

Na mesma sessão, o colegi-
ado também manteve a decisão
que suspendeu a condenação e
determinou a soltura do ex-te-
soureiro do PP, João Claudio
Genu, também condenado na
Lava Jato. (Agencia Brasil)

O Ministério do Trabalho e
Emprego pretende ampliar os
pontos de emissão da carteira
de trabalho em todo o país,
sem custos para os cidadãos. A
ampliação seria possível por
meio de um acordo em discus-
são com os Correios, que têm
agências nos 5.570 municípi-
os brasileiros.

A emissão do documento
continuará gratuita. De acordo
com o ministério, a taxa de en-
trega da carteira expedida pe-
los Correios seria custeada
pela pasta. O custo do serviço
ainda está sendo avaliado.

Em julho deste ano, foi
anunciado que um acordo de
cooperação técnica seria assi-
nado entre o Ministério do Tra-
balho e os Correios e um pro-
jeto-piloto teria início no es-
tado de São Paulo.

O objetivo do acordo é per-
mitir que todos os trabalhado-
res brasileiros, em especial os

Agências dos Correios
poderão emitir

carteira profissional
sem custo

que vivem nos municípios mais
distantes dos grandes centros,
tenham acesso ao documento.

A pasta informou que a ex-
pedição da carteira de trabalho
continuará ocorrendo normal-
mente em toda a rede de aten-
dimento como postos do Sis-
tema Nacional de Emprego
(Sine), gerências regionais e
superintendências do Trabalho
nos estados.

A carteira de trabalho é
obrigatória para toda pessoa
prestar algum tipo de serviço,
seja na indústria, no comércio,
na agricultura, na pecuária ou
de natureza doméstica. 

Os registros das atividades
do trabalhador feitos no docu-
mento garantem o acesso a al-
guns dos principais direitos tra-
balhistas, como seguro-de-
semprego, benefícios previ-
denciários e Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço
(FGTS). (Agencia Brasil)

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES) apresentou  na ter-
ça-feira  (21) a sua nova platafor-
ma de transparência. O projeto,
em parceria com o Tribunal de
Contas da União (TCU), foi de-
talhado em uma audiência públi-
ca, que teve como objetivo ouvir
a sociedade para atender futuras
melhorias na ferramenta.

“Acabou aquela época em
que alguém podia falar que o
BNDES fosse uma caixa preta.
A partir de hoje, o BNDES é um
banco totalmente transparente.
Ao ponto de nós estarmos lan-
çando uma audiência pública que
tem, na verdade, o sentido de
perguntar para a sociedade o que
mais ela quer saber sobre o ban-
co, além de todas as informa-
ções que já são divulgadas e das
que ainda vão ser” reforçou o
presidente do BNDES, Dyogo
Oliveira.

A plataforma permitirá que a
sociedade tenha acesso às tran-
sações do banco. Em novembro,
o BNDES e o TCU assinarão um
acordo de cooperação técnica para
aprimorar as auditorias públicas.
Com o trato, o TCU terá acesso
integral às informações do banco,
mesmo às consideradas secretas
pela Lei de Sigilo Bancário.

O ministro-substituto do
TCU, Augusto Sherman, lem-
brou que a parceria entre as ins-
tituições começou em 2014,
quando um processo de levanta-
mento de auditoria foi iniciado
pelo tribunal para compreender
como o BNDES realiza seus fi-
nanciamentos e também como
aplica seus recursos.

“Hoje, o banco está divulgan-
do um painel de informações
que facilita muito o acesso às

BNDES lança
plataforma de

transparência em
parceria com TCU

informações do BNDES. Isso
vem de um trabalho do tribunal
de longo tempo e houve conver-
gência de disponibilizar pratica-
mente todas as informações
com pouquíssimas restrições
[para o público]” falou.

O ministro da Transparência,
Fiscalização e Controladoria
Geral da União, Wagner de Cam-
po Rosário reforçou ainda a im-
portância da transparência no
combate à corrupção. “Sabemos
que todos os órgãos, todos os
países que lograram em uma
mudança de se tornar um país
mais igual e distante da corrup-
ção, investiram na transparência.
Então, hoje, a base da mudança
de uma sociedade está, inicial-
mente, na transparência” disse
Rosário.

Plataforma
O BNDES já tem alguns me-

canismos para divulgar informa-
ções sobre suas operações. No
entanto, as informações mais
completas serão disponibiliza-
das ao público para atender às
demandas de diversos setores da
sociedade.

Qualquer um poderá fazer a
consulta unificada das transa-
ções de cada cliente do banco ou
conseguirá ainda aplicar filtros
de busca na plataforma para che-
car os painéis de informações de
um local específico, por exem-
plo. Os dados também poderão
ser vistos por meio de gráficos
e mapas.

A versão final da ferramenta
será lançada em novembro e
apresentará mais dados sobre
operações de renda fixa e variá-
vel, como a fonte dos recursos,
o valor desembolsado, entre ou-
tros. (Agencia Brasil)

ANP negocia 993, 6 milhões
de litros de biodiesel

A Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) negociou 993,6
milhões de litros de biodiesel
(volume obrigatório e voluntá-
rio) no 62º Leilão de Biodiesel
da ANP, com preço médio de R$
2,438/L, sem considerar a mar-
gem Petrobras.

O valor total negociado atin-
giu o patamar de R$ 2,42 bilhões,
refletindo em um deságio médio
de 18,27%, quando comparado
com o preço máximo de referên-
cia médio (R$ 2,984/L).

O 62º Leilão (L62) visa ga-

rantir o abastecimento de bio-
diesel no mercado nacional
durante o período de 1º de se-
tembro a 31 de outubro deste
ano. Os volumes comercializa-
dos somente serão validados
após homologação pela direto-
ria da ANP.

Pela legislação, os leilões de
biodiesel devem estabelecer em
10% o percentual mínimo obri-
gatório de adição de biodiesel
ao óleo diesel vendido ao con-
sumidor final (B10), em até 36
meses após a data de promulga-
ção da lei. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL ESTRADA
DO M‘BOI MIRIM, Nº 2.298 E RUA 5, APARTAMENTO Nº 13, 1º ANDAR OU 2º
PAVIMENT O, BLOCO 21, PARQUE RESIDENCIAL M´BOI MIRIM, JARDIM THOMAS,
32º SUBDISTRITO - CAPELA DO SOCORRO, SAO PAULO/SP. CABENDO-LHE O
DIREITO A 01 VAGA INDETERMINADA NA GARAGEM COLETIVA, PARA A GUARDA E
ESTACIONAMENTO DE 1 VEICULO DE PASSEIO.
CEP 04905002
1º leilão 29/08/18 partir 12:30 horas
2º leilão 19/09/18 partir 12:30 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
 Mutuarios:
ANA LUCIA DOS SANTOS, CPF 14813999859,
 e cônjuge, se casado(a) estiver.

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no
1º Leilao
Informações tel 1139310744 ou   RUA ARACI, 162, COLINAS DE INHANDJARA
JARDIM BRASIL ITUPEVA SP CEP     13295000

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

22 - 23 - 24/08/18

Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 0026833-98.2013.8.26.0002. O Dr. Caio Moscariello Rodrigues, Juiz de
Direito da 2ª Vara Cível Regional de Santo Amaro-SP, na forma da lei, etc. Faz saber a Waldemar Domingos
Carpanelli Transportes de Água ME, CNPJ 08.830.529/0001-44, na pessoa de seu representante legal e a,
Wilson Sebastião Diniz, CNH 01393006119 DETRAN/ SP, CPF 060.847.678-18 e, Vera Lucia Carpinelli, RG
13.526.048 SSP/SP, CPF 043.745.038-46 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação Monitória, objetivando
a cobrança de R$ 178.215,11 (abril/2013), referente Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES nº
62977430, firmado em 24/06/2011. Estando os réus em local ignorado, foi expedido o presente edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o “quantum” reclamado ou ofereçam embargos, sob
pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. Em caso de revelia, que
será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 22 e 23/08

New Studio Publicações Ltda.
CNPJ/MF nº 11.124.329/0001-80 - NIRE 35.223.604.207

Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os sócios a se reunirem no dia 03/09/2018, às 
11h45, na Av. Paulista, 2006, Conjuntos 1210 a 1212, São Paulo/SP, 
a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a altera-
ção do endereço da sede da Sociedade, atualmente localizada em 
São Paulo/SP, na Av. Paulista, 2006, Conjuntos 1210 a 1212, para a 
Av. Paulista, 2.006, 8º andar, conjunto 807, São Paulo/SP; (ii) a alte-
ração do Contrato Social da Sociedade, de forma a refl etir as mu-
danças aprovadas em Reunião de Sócios. São Paulo, 18/08/2018.
Marcelo Diego da Silva - Administrador.       (18-21-22)

HD Comunicação Ltda.
CNPJ/MF nº 11.433.979/0001-08 - NIRE 35.223.808.040

Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os sócios a se reunirem no dia 03/09/2018, 
às 11h30, na Av. Paulista, 2006, 11º andar, conjuntos 
1110/1111/1112, São Paulo/SP, a fi m de deliberarem sobre a se-
guinte Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço da sede da So-
ciedade, atualmente localizada em São Paulo/SP, na Av. Paulista, 
2006, 11º andar, conjuntos 1110/1111/1112, para a Rua Fidêncio 
Ramos, 308, Torre A, 12º andar, conjuntos 121, 122, 123 e 124 e o 
terraço do 13º piso (cobertura), parte - São Paulo/SP; (ii) a altera-
ção do Contrato Social da Sociedade, de forma a refl etir as mu-
danças aprovadas em Reunião de Sócios. São Paulo, 18/08/2018. 
Marcelo Diego da Silva - Administrador.      (18-21-22)

Máquina da Notícia Comunicação Ltda.
CNPJ/MF nº 00.260.179/0001-16 - NIRE 35.220.403.707

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os sócios a se reunirem no dia 03/09/2018, às 11h15, 
na Av. Paulista, 2.006, 8º andar, conjunto 807, São Paulo/SP, a fi m de de-
liberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço da 
sede da Sociedade, atualmente localizada em São Paulo/SP, na Av. Pau-
lista, 2.006, 8º andar, conjunto 807, para a mesma cidade, na Rua Fidêncio 
Ramos, 308, Torre A, 12º andar, conjuntos 121, 122, 123 e 124 e o terraço 
do 13º piso (cobertura), parte - São Paulo/SP; (ii) a mudança de objeto 
social; (iii) a saída de sócios da Sociedade, com a consequente cessão e 
transferência das quotas; e (iv) a alteração do Contrato Social da Socie-
dade, de forma a refl etir as mudanças aprovadas em Assembleia. São 
Paulo, 18/08/2018. Marcelo Diego da Silva - Administrador. (18-21-22)

Maristela Mafei Participações S/A
CNPJ/MF nº 04.958.309/0001-40 - NIRE 35.300.190.297

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas a se reunirem no dia 03/09/2018, 
às 11h, na Av. Paulista, 2006, Conjunto 807, Sala A, São Paulo/SP, 
a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a altera-
ção do endereço da sede da Companhia, atualmente localizada 
em São Paulo/SP, na Av. Paulista, 2006, Conjunto 807, Sala A, 
para a Rua Fidêncio Ramos, 308, Torre A, 12º andar, conjuntos 
121, 122, 123 e 124 e o terraço do 13º piso (cobertura) - São Pau-
lo/SP; e (ii) a alteração da redação do Artigo 2º do Estatuto Social 
da Companhia, de forma a refl etir o novo endereço da sede 
social. São Paulo, 18/08/2018. Francisco Carlos de Carvalho e
Patrícia Maria de Ávila Pivaro - Administradores.   (18-21-22)

Acober S/A Administração 
de Bens e Condomínios

C.N.P.J./M.F. nº 61.391.314/0001-57 - NIRE 35.3.00064925
Convocação - Assembleia Geral Extrodinária

Convidamos os acionistas para se reunirem em AGE, 
dia 30/08/18, às 11:00 hs, na Rua Azevedo Soares nº 
1101, Capital. Ordem do dia: (i) deliberar sobre a 
homologação do aumento do capital social aprovado 
na A.G.O./E. de 21/05/18, com a alteração da 
redação do artigo 4º do Estatuto. Ondina Bergamo 
de Queiroz Ferreira – Presidente. (SP 17/08/18)
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17ª Vara Cível Central/SP. 17º Ofício Cível  
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1081668-
74.2017.8.26.0100.A Dra.Luciana Biagio Laquimia,Juíza de 
Direito da 17ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Francisco 
Avila Gobatte CPF 199.018.788-96,que Condominio Edifício 
Mediterrâneo ajuizou ação comum para cobrança de 
R$4.747,67(agosto/2017),referente a obrigações condomi-
niais da unidade 82, integrante do condomínio autor, devi-
damente atualizado. Estando a ré em lugar incerto, expede-
se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, 
contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da lei.                     [21,22] 
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Edital de citação  Prazo de 20 dias. Processo nº 1013300-47.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a).  Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Maria 
Jonisete Pereira Araujo-ME, CNPJ 08.720.770/0001-10, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por Porto 
Seguro Companhia de Seguros Gerais, objetivando o recebimento de R$ 13.425,38 (Junho/2016), decorrente dos danos 
causados na colisão que ocorreu em 19/02/2016 no veículo segurado pela apólice 1442965/19. Encontrando-se a ré em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada 
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de agosto de 2018. 

Edital de Citação - Prazo 01 (um) mês. Processo nº 0009183-14.2013.8.26.0100.  O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 03ª Vara Cível do Foro Regional 
X  Ipiranga, do Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Antonio da Costa, na forma da lei, etc.  Faz Saber a Said Aiach Neto, CPF. 043.904.988-19, 
Espólio de Silvana Aiach representada pelo inventariante Said Aiach Neto CPF. 043.904.988-19 e Loren Aiach CPF. 077.215.438-59, que Dia 
Brasil Sociedade Ltda. ajuizou uma Ação de Renovatório de Locação, objetivando declarar a renovação do contrato de locação vigente entre as 
partes do imóvel da Rua Bom Pastor nº. 2.172 e 2.180 esquina com Rua Ribeiro do Amaral nº. 618 e 628, Ipiranga, São Paulo-SP, pelo prazo de 
10 anos tendo início em 25/03/2014 até 25/03/2024 conforme suas condições especificadas no próprio contrato de locação, além de condenar as 
requeridas nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa atualizado. Estando os requeridos em 
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital (NCPC, artigo 257, inciso III), para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, contestem a ação, 
sob pena de serem consideradas revéis e presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (art. 344 do NCPC), sendo 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do NCPC). Será o presente, por extrato, afixado e publicado. Nada mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo aos 02 de agosto de 2018. 
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Em processo de implanta-
ção desde o início do ano, a ade-
são ao eSocial já conta com o
registro de um milhão de em-
pregadores do país. Esse núme-
ro foi atingido exatamente  na
terça-feira (21), segundo infor-
mou a Receita Federal.

A ferramenta unifica as in-
formações fiscais, previdenci-
árias e trabalhistas dos empre-
endedores em um banco de
dados administrado pelo gover-
no federal, integrando dados do
Ministério do Trabalho, da Cai-
xa Econômica, da Secretaria de
Previdência e do Instituto Na-
cional do Seguro Social
(INSS), além da própria Recei-
ta.  

Quando for totalmente im-
plementado, o eSocial reunirá,
em um mesmo sistema, infor-
mações de mais de 4 milhões
de empresas e entidades públi-
cas e privadas, que empre-
gam 44 milhões de trabalhado-
res do país. A plataforma subs-
tituirá até 15 informações pres-
tadas ao governo – como Guia
de Recolhimento do Fundo de

Garantia e de Informações à
Previdência Social, Relação
Anual de Informações Sociais,
Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados  e Declaração
do Imposto  sobre a Renda Re-
tido na Fonte – por apenas uma.

Grandes empresas
A implantação do programa

está sendo realizada em cinco
fases. Na primeira, que come-
çou no dia 8 de janeiro, o eSo-
cial passou a entrar em opera-
ção para as grandes empresas –
que possuem faturamento anu-
al superior a R$ 78 milhões – e
que formam, no âmbito do pro-
grama, as chamadas empresas
do primeiro grupo. Até
agora, cerca de 97% delas já
integram a base de dados do
eSocial, segundo a atualização
mais recente. 

De acordo com a Receita, a 
Declaração  de Débitos e Cré-
ditos Tributários Federais Pre-
videnciários e de Outras Enti-
dades e Fundos está disponível,
desde 8 de maio, para 
testes aos interessados do gru-

po das grandes empresas, em
ambiente de produção restrita.

A partir de 27 de agosto a
nova declaração, que substitui a
Guia de  Recolhimento  do 
FGTS  e Informações à Previ-
dência Social como instrumen-
to  de  confissão de débitos pre-
videnciários e de terceiros, en-
tra em produção para as primei-
ras 13.115 empresas, conforme
disposto no art. 13 da Instrução
Normativa RFB nº 1.787, de 7
de fevereiro de 2018.

“Os  testes  realizados  nes-
se  período  permitiram que as
empresas fossem se adaptando 
ao  novo  programa.  Vale res-
saltar que o eSocial não cria
novas obrigações, mas visa 
simplificar  e  racionalizar  o 
cumprimento  das obrigações 
 já  previstas  na  legislação  tra-
balhista,  previdenciária  e tri-
butária. O sistema permite o 
aumento  do  controle  e  da
qualidade das informações
prestadas a essas instituições ,
beneficiando  inclusive 
os  trabalhadores,  na medida
em que garante  maior efetivi-

dade na concessão de direitos
assegurados, tais como benefí-
cios previdenciários, FGTS, se-
guro desemprego e abono  sa-
larial”, informou a Receita, em
nota. 

Empresas de porte médio
O prazo para ingresso das

empresas de porte médio, aque-
las com faturamento entre R$
4,8 milhões e R$ 78 milhões,
começou no último dia 16 de
julho. Até o dia 31 de agosto, os
empreendedores desse grupo
deverão enviar ao eSocial
apenas informações de cadastro
e tabelas das empresas.

Apenas a partir de setembro 
é que os empregadores de por-
te médio deverão incluir na pla-
taforma informações relativas
a seus trabalhadores e seus
vínculos com as empresas,
como admissões, afastamen-
tos e demissões. De novembro
até o fim de 2018, deverão ser
incluídos dados referentes às 
remunerações dos trabalhado-
res e realizado o fechamento
das folhas de pagamento no

ambiente nacional.    

Pequenas empresas e
MEIs

Em relação às micro e pe-
quenas empresas – com fatura-
mento anual de até R$ 4,8 mi-
lhões – e aos Microempreende-
dores Individuais (MEIs), a
obrigação de aderir ao
eSocial só terá início a partir de
novembro, mas a ferramenta já
está disponível para esse grupo.
No caso do MEI, a obrigação só
vale para os que possuem empre-
gados  registrados, que 
hoje totalizam um público de
aproximadamente 155 mil empre-
gadores, segundo o governo.  

Os empregadores pessoas
físicas, contribuintes individu-
ais – como produtor rural e se-
gurados especiais – somente
deverão utilizar o eSocial a
partir de janeiro de 2019.

Plataforma simplificada
Nos portais do eSocial, os

empregadores podem inserir
diretamente as informações,
sem necessidade de sistemas
para integração. Os MEI não
precisarão de certificado digital
(assinatura digital válida legal-
mente), apenas de um código
de acesso, semelhante ao eSo-
cial do Empregador  Domésti-
co. A plataforma simplificada
permitirá ao  microempreende-
dor realizar cálculos automáti-
cos, como rescisões e férias.

Segundo a Receita, a maio-
ria dos MEI – que não possuem
empregados e por isso não es-
tarão submetidos ao eSocial –
continuará prestando contas ao
governo por meio do Simei, o
sistema de pagamento de tribu-
tos unificados em valores fixos
mensais voltados para aos mi-
croempreendedores individu-
ais. O Simei lhes garante a isen-
ção de impostos federais como
o Imposto sobre Produtos In-
dustrializados. Para esse públi-
co, nada muda. (Agencia Brasil)

O Comando de Operações
Especiais da Polícia Militar
(PM) realizou na terça-feira (21)
uma grande operação contra o trá-
fico de drogas na Favela do Jaca-
ré, zona norte do Rio de Janeiro.
Segundo balanço parcial divulga-
do nesta tarde, equipes do Bata-
lhão de Ações com Cães apreen-
deram 60 quilos de maconha e
outros entorpecentes, a serem
contabilizados, em um dos aces-
sos à comunidade. Em outro pon-
to da favela, na Praça da Concór-
dia, policiais do Batalhão de Cho-
que encontraram uma carga de dro-
gas e uma balança de precisão.

Na ação, quatro criminosos
foram presos e dois morreram
em confronto com equipes dos
batalhões de Choque e de Ope-
rações Especiais (Bope). Eles
chegaram a ser levados para hos-

PMs prendem 4 criminosos
em operação contra tráfico

de drogas no Rio
pitais da região, mas não resisti-
ram. Duas pistolas automáticas
e um revólver foram apreendi-
dos, além de munições para fu-
zil. Uma motocicleta roubada foi
recuperada pelos militares.

Em Costa Barros, no Com-
plexo do Chapadão, na comuni-
dade do Job, quatro criminosos
ficaram feridos após confron-
to com militares do 41º Bata-
lhão de Irajá. Com os homens,
os militares apreenderam um
fuzil, duas pistolas automáticas
e um rádio de comunicação.

Na comunidade do Terço, em
Madureira, também na zona norte,
um homem foi preso. Uma pistola
e quatro granadas de uso exclusivo
das Forças Armadas foram apreen-
didas em operação do 9° Batalhão
da PM, além de drogas e um radio-
transmissor. (Agencia Brasil)

Turma do Supremo arquiva inquérito
contra deputado Rodrigo Garcia

Por 4 votos a 1, a Segunda
Turma do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidiu  Na terça-
feira (21) arquivar inquérito
aberto para investigar o deputa-
do federal Rodrigo Garcia
(DEM-SP) por suposto recebi-
mento de caixa 2 na campanha
eleitoral de 2010. O colegiado
atendeu ao pedido de arquiva-
mento feito pelos advogados.
Garcia é candidato a vice-gover-
nador de São Paulo na chapa de
João Dória (PSDB).

O colegiado seguiu voto do
relator, ministro Gilmar Men-
des, a favor do arquivamento e
contra a manifestação da Pro-

curadoria-Geral da República
(PGR) para enviar a investiga-
ção para a Justiça Eleitoral de
São Paulo.

De acordo com depoimen-
to de delação premiada de dois
ex-diretores da empreiteira
Odebrecht, investigados na
Operação Lava Jato, o parlamen-
tar teria recebido dois repasses
de R$ 100 mil, que teriam sido
acertados durante uma reunião
em um hotel em São Paulo.

Para o relator, não há moti-
vos para o inquérito continuar
aberto porque os fatos se re-
ferem ao ano de 2010 e a in-
vestigação ainda não conse-

guiu comprovar qualquer con-
duta criminosa.

“A versão dos colaboradores
é de que o dinheiro teria sido
entregue em um hotel na zona
sul de São Paulo. O inquérito
nem sequer conseguiu localizar
o hotel no qual o pagamento te-
ria ocorrido. A declinação de
competência, em uma investi-
gação fadada ao insucesso, re-
presentaria apenas protelar o
inevitável, violando a duração
razoável do processo e a digni-
dade da pessoa humana”, afir-
mou Mendes.

Acompanharam o voto de
Gilmar Mendes os ministros

Edson Fachin e Dias Toffoli.
O ministro Celso de Mello

foi o único a votar  para enviar
a investigação para a Justiça
Eleitoral, como queria a PGR.
Para o ministro, o arquivamen-
to somente pode ser feito a pe-
dido do Ministério Público,
fato que não ocorreu.

“Uma providência como
essa romperia o monopólio
constitucional do poder de
agir do MP em sede de infra-
ções delituosas. Traduziria
uma hipótese não autorizada
de arquivamento sem provo-
cação formal”, argumentou.
(Agencia Brasil)
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Brasil viaja para a disputa do
Ibero-Americano do Peru

Página 6

WEC

Augusto Farfus
destaca experiência

em Silverstone e
continua maratona

de competições
Brigando pelo top-5, problema mecânico tirou a BMW
#82 da disputa por pontos na prova de 6 Horas de Sil-
verstone. Agora, o brasileiro segue para a etapa italiana
do DTM

Brasileiro destacou pontos positivos da participação nas
6H de Silverstone

No último domingo (19),
foi realizada as 6 Horas de Sil-
verstone, na Inglaterra, válida

pela terceira etapa do Campe-
onato Mundial de Endurance, o

FIA WEC. Após obter um pó-
dio de 2º lugar na sexta etapa
do DTM, Augusto Farfus che-

gou com boas expectativas e
fez uma prova constante e de

evolução durante cerca de 2h30
em que guiou a BMW M8 GTE

#82. Após ter largado na séti-
ma colocação, o brasileiro che-
gou a andar no top-5 e entre-

gou o carro para seu compa-
nheiro António Félix da Costa

na sexta colocação. Porém,
após quatro horas de prova, um
problema mecânico obrigou a

dupla a abandonar a disputa
mais cedo.

A equipe encontrou um bom
equilíbrio do carro na etapa e
traçou uma estratégia de utili-

zação de pneus que iria benefi-
ciar a dupla luso-brasileira na

reta final da corrida, onde tudo
se mostrava andar conforme o
planejado para terminarem en-

tre os cinco primeiros, porém,
o problema no carro acabou ti-

rando as chances deles pontua-
rem, na primeira prova de 6
Horas do campeonato que Au-

gusto participou - já que ele
não competiu da etapa de aber-
tura em Spa-Francorchamps.

Ao final, Farfus destacou
os pontos positivos da etapa e

já volta as atenções para a 7ª
rodada dupla da temporada do
DTM, que acontece no próxi-

mo final de semana, entre 24 e
26 de agosto, pela primeira vez

no circuito italiano de Misano.
“Foi uma experiência posi-

tiva em Silverstone e continu-
amos melhorando o carro. Tra-
çamos uma estratégia que iria

nos beneficiar no final da cor-
rida, em função da escolha que

tínhamos feito dos pneus, e que
ia nos colocar em uma posição
melhor do que estávamos pro-

vavelmente com condições de
chegar entre os cinco primei-

ros e caso tivesse alguma ban-
deira amarela ou algo, poderí-
amos até ter brigado pela vitó-

ria. Além disso, o balanço do
carro estava bom e nós conti-

nuamos a desenvolve-lo, foi
apenas a segunda corrida de 6
Horas no campeonato. De

qualquer maneira, foi um fi-
nal de semana positivo e ago-

ra voltamos a pensar no DTM,
na etapa de Misano”, declarou
o piloto.
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Delegação terá 31 atletas nas competições marcadas para Trujillo no fim de semana

Darlan Romani

A Seleção Brasileira viaja na
madrugada desta quarta-feira (dia
22), dividida em dois grupos, para
Trujillo, no Peru, onde será dis-
putado o 18º Campeonato Ibero-
Americano de Atletismo, de sex-
ta-feira (24) a domingo (26). O
Brasil, que venceu 10 edições do
torneio, terá uma delegação com
31 atletas – 17 no masculino e
14 no feminino.

A primeira parte da equipe
embarca à 00:10 pelo voo Latam
8116, seguindo para Lima, via
Córdoba, na Argentina. O segun-
do grupo segue no voo Latam
8100 diretamente para Lima, às
02:25, no Aeroporto Internacio-
nal de Guarulhos, em São Paulo.
Na capital peruana, as duas equi-
pes se encontram e viajam jun-
tas para Trujillo.

O evento reúne nações das
Américas, Europa e África de
falas espanhola e portuguesa. A
CBAt procurou levou equipe
forte. Desta forma, jovens ve-
locistas como Paulo André de
Oliveira e Vitória Rosa, que li-
deram o Ranking Brasileiro
dos 100 m, vão ter a compa-
nhia de atletas mais experien-
tes, como Rosangela Santos, fi-
nalista no Mundial de Londres no
ano passado.

Recordistas sul-americanos
também estão na lista, como Ga-
briel Constantino, nos 110 m
com barreiras, Darlan Romani,
no arremesso do peso, e Andres-
sa de Morais, no lançamento do

disco, além de Rosangela Santos,
nos 100 m.

Outros quatro atletas convo-
cados pediram dispensa por pro-
blemas físicos: Vitor Hugo dos
Santos, Eduardo de Deus dos
Santos, Paulo Sergio de Oliveira
e Nubia Soares.

O treinador-chefe será João
Paulo Alves da Cunha. Os demais
técnicos: Katsuhico Nakaya,
Marcelo Lima, Ricardo
D’Angelo, Clodoaldo Lopes do
Carmo, Ricardo de Souza Barros,
José Haroldo Loureiro Gomes,
Edemar Alves dos Santos,
Kiyoshi Takahashi e Justo Navar-
ro. O médico será André Guer-
reiro; o fisioterapeuta, Vitor Ste-
fanini, e o massaterapeuta, Jor-
ge Antonio Lima.

Abaixo, a Seleção Brasileira:

Masculino
Paulo André de Oliveira (Pi-

nheiros-SP) - 100 m; Jorge Hen-
rique Vides (Pinheiros-SP) - 100
m; Aldemir Gomes Junior (Pi-
nheiros-SP) - 200 m; Lucas da
Silva Carvalho (FECAM-PR) -
400 m; Thiago André (Orcampi
Unimed-SP) - 800 m – 1.500 m;
Altobeli Santos da Silva (Pinhei-
ros-SP) – 5.000 m/3.000 m com
obstáculos; Gabriel Constantino
(Pinheiros-SP) - 110 m com bar-
reiras; Marcio Teles (Orcampi
Unimed-SP) - 400m com barrei-
ras; Talles Frederico Silva (Pi-
nheiros-SP) – Salto em Altura;
Fernando Carvalho Ferreira (Or-
campi Unimed-SP) – Salto em
Altura; Augusto Dutra de Olivei-
ra (ABrA - Bragantina-SP) – Sal-
to com Vara; Alexsandro Melo

(Orcampi Unimed-SP) – Salto
em Distância; Almir Cunha dos
Santos (Sogipa-RS) – Salto Tri-
plo; Darlan Romani (Pinheiros-
SP) – Arremesso do Peso; Dou-
glas Junior dos Reis (Orcampi
Unimed-SP) – Lançamento do
Disco; Luiz Alberto de Araújo
(Orcampi Unimed-SP) – Deca-
tlo; Felipe Vinícius dos Santos
(Orcampi Unimed-SP) – Deca-
tlo.

Feminino
Vitória Rosa (Orcampi Uni-

med-SP) – 100 m/200 m; Rosan-
gela Santos (Pinheiros-SP) –
100 m; Geisa Coutinho (Pinhei-
ros-SP) – 400 m; Tatiane Raquel
da Silva (Orcampi Unimed-SP) –
3.000 m com obstáculos; Raya-
ne Amaral Santos (Orcampi Uni-
med-SP) – 100 m com barreiras;
Valdileia Martins (Orcampi Uni-
med-SP) – Salto em Altura; Juli-
ana Campos (Orcampi Unimed-
SP) – Salto com Vara; Eliane
Martins (Pinheiros-SP) - Salto
em Distância; Geisa Arcanjo (Pi-
nheiros-SP) – Arremesso do
Peso; Keely Medeiros (Pinhei-
ros-SP) – Arremesso do Peso;
Andressa Oliveira de Morais
(Pinheiros-SP) – Lançamento
do Disco; Fernanda Borges (Or-
campi Unimed-SP) – Lançamen-
to do Disco; Mariana Marceli-
no (Orcampi Unimed-SP) –
Lançamento do Martelo; Laila
Ferrer (Pinheiros-SP) – Lança-
mento do Dardo.
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Suzuki Jimny encara a 26ª edição
do Rally dos Sertões

Duas duplas estão a bordo do SUV para percorrer os 3.600 quilômetros entre Goiânia (GO) e Fortaleza (CE)

Prova termina no próximo sábado

Um SUV forte e resistente
que encara todos os desafios.
Duas duplas escolheram o Su-
zuki Jimny para, nesta semana,
encarar o Rally dos Sertões, a
maior prova off-road do Brasil.
A edição deste ano começou no
último domingo em Goiânia
(GO) e segue por sete dias e qua-
tro estados até chegar a Fortale-
za (CE), depois de percorrer
3.600 quilômetros em meio a
muitos desafios 4x4.

A dupla Edson Nole e Vilson
Roberto encara a prova como
uma aventura pessoal. “Nós mes-
mo estamos fazendo a manuten-
ção do carro. Competimos duran-
te o dia e colocamos a mão na
massa durante a noite para as che-
cagens diárias”, explica o piloto.

A dupla encara o Sertões pela
primeira vez. “Esse era um sonho
antigo do Vilson e meu. Já há al-
guns anos estamos pesquisando
qual seria o carro mais resisten-

te e com um custo acessível. E
vimos que o Jimny é uma ótima
opção e nós mesmos poderíamos
cuidar da manutenção durante a
prova. Fizemos uma parceria
com a concessionária Suzuki
One e estamos disputando o rali
na categoria Production T2, para
carros de produção com poucas
modificações”, relata.

Os pernambucanos Alessan-
dro Vieira e Maria Duarte tam-
bém estão realizando um sonho.
“Sou cirurgião dentista e tenho
o Jimny por prazer. Comprei
esse carro zero quilômetro e pre-
parei só pra fazer o Rally dos
Sertões. O carro é indestrutível,
não temos dor de cabeça para
manter no dia-a-dia. Fora que tem
um nível de diversão fantástico
e é super acessível nas peças”,
explica Alessandro.

A prova é um desafio não só
para as máquinas, mas também
para as duplas, que têm que en-

frentar diferentes tipos de pisos,
travessias de rios e muitos obs-
táculos em meio às belas paisa-
gens do interior do Brasil.

“Queremos mostrar para as
pessoas o quanto o Jimny é re-
sistente e pode correr num dos

maiores ralis do mundo, com
baixo custo. Estar aqui é o sonho
de todo amante de 4x4. Nosso
objetivo é chegar a Fortaleza e
acreditamos muito no carro. Te-
mos certeza que nossa escolha
foi a melhor”, vibra Nole.
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Próxima etapa da Copa SP terá traçado
das 500 Milhas para categoria Pro-500

Competição no dia 15/9 será oportunidade única para pilotos e equipes se prepararem para a principal corrida de longa
duração do kartismo nacional

Pro -500 na Copa SP de Kart

A próxima etapa da Copa São
Paulo de Kart, que será disputa-
da no dia 15 de setembro no Kar-
tódromo Granja Viana, terá uma

atração inédita nos últimos anos:
a liberação do uso do traçado tra-
dicional das 500 Milhas para a
categoria Pro-500, que compe-

te com os mesmos karts carena-
dos da prova que é a maior de
longa duração do kartismo bra-
sileiro, reunindo pilotos amado-
res e de categorias top como F-
1, Indy e Stock Car.

“Será uma oportunidade es-
pecial para quem já quiser se pre-
parar para a corrida em dezem-
bro, pois este traçado só é libe-
rado mesmo para as 500 Milhas.
Acreditamos que será um gran-
de incentivo para os competido-
res da Pro-500 e esperamos um
grid considerável para esta etapa
da Copa SP”, diz Felipe Giaffo-
ne, piloto e promotor do campe-
onato e das 500 Milhas.

A organização também anun-
ciou que os karts da categoria

Thunder Light, que competiram
nas 500 Milhas do ano passa-
do, também devem participar da
prova em setembro, bem como
outras duplas de pilotos de ca-
tegorias top, que podem ver a
corrida como boa oportunidade
de treino.

“Nesta etapa, teremos o for-
mato de uma corrida tradicional
da Pro-500, de 1h20 e com pa-
rada obrigatória de cinco minu-
tos, como é nas 500 Milhas. Para
as outras duas provas, vamos ter
provas de três horas de duração”,
diz Giaffone.

As 500 Milhas de 2018 se-
rão disputadas em dezembro
deste ano no Kartódromo Gran-
ja Viana.
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