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Imprensa internacional repercute
ataque a candidato Jair Bolsonaro

Ministro do STF nega mais um
recurso da defesa de ex-presidente
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Captação da poupança chega a
R$ 5,8 bi em agosto, a maior para o mês

PF instaura inquérito para
apurar ataque contra

 Jair Bolsonaro

Esporte

São Paulo, 7, 8, 9 e 10 de setembro de 2018www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   4,11
Venda:       4,11

Turismo
Compra:   4,09
Venda:       4,34

Compra:   4,78
Venda:       4,78

Compra: 148,67
Venda:     178,08

Homens e mulheres terão
premiações iguais na WSL

A World Surf League divulgou
uma grande novidade nessa sema-
na, a de que a partir de 2019 todos
os eventos organizados diretamen-
te pela WSL terão premiações
iguais para os atletas das categori-
as masculina e feminina. Será a
primeira e única liga esportiva glo-
bal com sede nos Estados Unidos,
a promover a igualdade da premia-
ção em dinheiro para homens e
mulheres. A WSL está orgulhosa
do seu compromisso com a igual-
dade de gêneros e por se unir a
outras organizações além do mun-
do do esporte, com este importan-
te marco histórico.         Página 8
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Stephanie Gilmore (AUS)

Augusto Farfus chega
à 100ª largada do

DTM e alcança marca
especial pela BMW

Neste final de semana (de 07
a 09) o Autódromo de Nürbur-
gring será o palco da oitava eta-
pa, de um total de dez, do DTM,
que vai se aproximando da reta
final da temporada 2018. Este
será um evento muito especial
para o piloto Augusto Farfus, que
irá realizar a sua 99ª e 100ª larga-
da pela principal categoria de car-
ros de turismo do automobilis-
mo mundial, sempre atuando pela
BMW, o que é motivo de come-
moração para toda equipe. O bra-
sileiro do carro #15 quer coroar
a marca com mais um pódio,
além de pensar na somatória de
pontos importantes em busca do
top-10 da classificação geral.

Em 2018, o curitibano já
esteve no circuito para as 24
Horas de Nürburgring, quando
terminou no top-15, sendo a
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Augusto Farfus espera por clima seco e grande público
na 8ª etapa do DTM 2018

Esgrima tem Campeonato
Sul-Americano

de Cadete e Juvenil

Campeonato Sul-Americano de Esgrima
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Acontece em São Paulo de
05 a 09 de setembro o Cam-
peonato Sul-Americano de
Esgrima categorias cadete e
juvenil.

Reunindo os melhores
atletas de Esgrima da Améri-
ca do Sul, o Campeonato
acontece no Club Athletico
Paulistano à partir de 05 e ter-
mina dia 09 de setembro.

O Club Athletico Paulista
fica na Rua Honduras 1400 no
Jardim América em São Paulo.

Uma excelente oportuni-
dade para quem já acompanha
a esgrima e para quem quer
conhecer mais desse esporte
que está destacando o Brasil.

melhor BMW da prova. O tra-
çado de Nordschleife também
traz boas recordações ao bra-
sileiro, que venceu a prova de
longa duração lá em 2010.

Para esta etapa do DTM,
a pista utilizada será o traça-
do curto, de 3.629 km de ex-
tensão, e a previsão é de clima
seco no fim de semana, o que
deve atrair um grande público
para acompanhar o evento. Em
2017, Farfus fez grande larga-
da, pulando de 4º para 1º e an-
dando parte da prova na lideran-
ça, porém, a chuva acabou atra-
palhando o planejamento da
equipe  BMW Team RMG e do
piloto, que foi forçado a fazer
um pit-stop extra logo após re-
alizar sua parada obrigatória, o
que acabou deixando o brasilei-
ro  na oitava posição. Página 8

Os depósitos na caderneta de
poupança superaram os saques em
R$ 5,862 bilhões em agosto, de
acordo com relatório divulgado  na
quinta-feira (6) pelo Banco Cen-
tral (BC). Esse é o maior resulta-
do para agosto, na série histórica
do BC, iniciada em 1995.

Foram depositados, ao lon-
go do mês passado, R$ 198,6
bilhões, contra retiradas que so-
maram R$ 192,737 bilhões. É o
sexto mês consecutivo de cap-
tação líquida, ou sejam depósi-
tos superiores aos saques.

No acumulado dos oito me-
ses deste ano, os depósitos na
poupança superaram as retiradas
em R$ 16,960 bilhões.

O saldo atualmente deposi-
tado na caderneta está em R$
764,408 bilhões. Os rendimen-
tos chegaram a R$ 2,862 bilhões,
em agosto.

Pela legislação em vigor, o
rendimento da poupança é cal-
culado pela soma da Taxa
Referencial (TR), definida pelo
BC, mais 0,5% ao mês, sempre
que a taxa básica de juros, a Selic,
está acima de 8,5% ao ano.

Quando a Selic é igual ou in-
ferior a 8,5% ao ano, como ocor-
re atualmente, a remuneração da
poupança passa a ser a soma da
TR com 70% da Selic. Atual-
mente a Selic está em 6,5% ao
ano. (Agencia Brasil)
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Dólar fecha
semana em

queda, valendo
R$ 4,10

A cotação da moeda norte-
americana fechou a semana
com tendência de queda, fe-
chando em baixa de 0,95%,
cotada a R$ 4,1042 para ven-
da. Apesar da queda nos últimos
dois dias, o dólar acumulou
uma alta de 0,78% na semana.

Na semana passada, a moe-
da apresentou uma disparada, e
chegou ao patamar de R$ 4,15. 

O índice B3, da Bolsa de Va-
lores de São Paulo (Bovespa),
encerrou a semana em alta de
1,76%, com 76.416 pontos. No
acumulado da semana, mais cur-
ta por causa do feriado do Dia
da Independência, o índice Bo-
vespa acumulou uma queda de
0,58%. Os papéis de empresas
de grande porte, chamadas de
blue chip, puxaram a alta, com
Petrobras terminando a semana
valorizada em 1,34%, Vale com
alta de 2,45%, Itau com alta de
2,53% e Bradesco subindo
2,71%. (Agencia Brasil)

Inflação de
famílias com

renda mais baixa
fica estável
em agosto

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC), que
mede a inflação da cesta de
compras de famílias com renda
até cinco salários mínimos, não
registrou variação de preços em
agosto. Em julho, o indicador
havia ficado em 0,25%, segun-
do o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

Ao manter a estabilidade de
preços, o INPC não seguiu a ten-
dência do Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), que mede
a inflação oficial, para todas as fai-
xas de renda, e que registrou queda
de preços de 0,09% no mês.

O INPC acumula taxas de
2,38% no ano (acima do
1,27% registrado nos oito pri-
meiros meses de 2017) e de
3,64% em 12 meses (acima
dos 3,61% dos 12 meses ime-
diatamente anteriores).

Os produtos alimentícios ti-
veram queda de 0,44% em agos-
to enquanto os não alimentícios
tiveram inflação de 0,19% no
mês. (Agencia Brasil)

Deputado Jair Bolsonaro
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A Polícia Federal (PF) ins-
taurou inquérito para apurar o ata-
que contra o candidato à presi-
dência da República, Jair Bolso-
naro, ferido durante um ato de
campanha, na tarde da quinta-fei-
ra (6), em Juiz de Fora (MG).

Em nota, a PF confirmou que
o homem suspeito de  ter  esfa-
queado o candidato, Adélio Bis-
po de Oliveira, de 40 anos, foi de-
tido por populares e seguranças e
conduzido por policiais federais
para a Delegacia da Polícia Fede-
ral em Juiz de Fora (MG), onde
está prestando depoimento. Antes
de ser retirado do local, o suspei-
to chegou a apanhar de pessoas que
acompanhavam o evento.

Bolsonaro era carregado por
populares quando foi atingido por
um objeto perfurante. Além de se-
guranças particulares, o candidato

era escoltado por policiais fede-
rais que o levaram para o Hospital

Santa Casa de Misericórdia de Juiz
de Fora. (Agencia Brasil)

Petrobras poderá manter
preço da gasolina estável

 por até 15 dias

Temer: atentado contra
Bolsonaro é exemplo de

intolerância em campanha

Agosto foi o melhor mês
em produção de veículos

dos últimos 4 anos
As montadoras de veículos

instaladas no país ampliaram a
produção em 18,6% no último
mês de agosto sobre o mês ante-
rior e 11,7% na comparação com
igual período do ano passado,

com um total de 291,4 mil uni-
dades. Esse dinamismo foi puxa-
do, principalmente, pelos licen-
ciamentos de veículos novos,
que representam o escoamento
ao mercado interno.       Página 3
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CESAR
 NETO

M Í D I A S

Desde 1993, o jornalista Cesar Neto assina esta coluna (di-
ária) de política. Na imprensa: jornal “O DIA” (3º mais antigo
diário impresso em São Paulo - SP - Brasil). Desde 1996 (via
Internet), o site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no
Brasil. Agora no Twitter, @cesarnetoreal  

C Â M A R A  ( S P )

No 1º tempo do jogo no ‘campo jurídico’ entre Tribunal de
Contas x Prefeito Bruno (PSDB), tá 3 x 0 pro TCM. O agora ‘ca-
pitão’ do ‘time’ palaciano não pretende ser rebaixado pra ‘série
B’ da política em 2021. Em ‘jogo’, frota dos ‘busões’ e venda
(parque Ibirapuera e estádio Pacaembu).                  

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

Tanto Bruno Covas como o ex-prefeito João Doria, candida-
to ao governo de São Paulo (ambos PSDB) foram solidários à
pessoa do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL - Rio), por ter
sofrido ataque à faca quando fazia campanha em Minas Gerais.
Não podíamos esperar nada diferente.     

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

Entre os deputados, principalmente os ligados aos federais,
inclusive o filho do deputado Bolsonaro (PSL - SP), há um senti-
mento de grande preocupação em relação às repercussões de
como rolarão as eleições no Estado de São Paulo e demais Esta-
dos, influindo na Presidencial.    

G O V E R N O  ( S P )  

Principais candidatos ao Palácio dos Bandeirantes, incluindo
o próprio candidato à reeleição Marcio França (PSB), repudia-
ram a tentativa de matar - à faca - o candidato Presidencial Bol-
sonaro (PSL), demonstrando preocupação que tal fato pode cau-
sar inseguranças nos Estados.   

B R A S I L  

Praticamente todos os demais candidatos de todos os demais
candidatos de todos os partidos à Presidência manifestaram so-
lidariedade a Bolsonaro (PSL) e repúdio ao crime, ao criminoso
e a quem tenha encomendado. A ex-Presidente Dilma (ex-PDT
no PT) jogou no “plantou colheu”.             

J U S T I Ç A S

Advogados de denunciados, via Ministérios Públicos, que tão
em campanhas eleitorais, alegam que seus clientes são vítimas
do uso da Teoria do Fato (direito Alemão - anos 1930 - Século
20), na qual a presunção de inocência dos réus fica prejudicado
no Direito brasileiro.    

P A R T I D O S

Se faltava um fato que afrontasse o recém-nascida à ainda
muito frágil democracia era uma facada no candidato (PSL)
Bolsonaro, pra colocar ainda mais combustível nas ‘fogueiras
inquisitórias’ que pautam a política brasileira desde o processo
de ‘impedimento’ da então Presidente ...

P O L Í T I C O S

... Dilma (ex-PDT de falecido Brizola no PT do condenado
em 2ª instância e preso na Polícia Federal Lula). Ter rolado em
Minas Gerais, aonde Dilma é candidata ao Senado (por ter sido
livrada pelo Senado da perda dos direitos políticos, contrariando
a Constituição de 1988). Isso provoca ...       

B R A S I L E I R O S 

... ainda mais imponderabilidades nos rumos da eleição Pre-
sidencial 2018, podendo repercutir imediatamente nas próximas
pesquisas, por conta dos eleitores “não sabem e indecisos”
assumirem posições de defesa até por quem tem alguma rejei-
ção, ‘elegendo’ heróis supra-partidários.        

H I S T Ó R I A S

Num Brasil que se pretende democrático, que as consciências
éticas pregadas e realizadas por jornalistas e imprensa (que hon-
ram nossos espíritos e missões), deem ao atentado a Bolsonaro
(PSL) a demonstração de como liberdades e verdades devem se
tratadas sempre. E ponto.              

E D I T O R

O jornalista Cesar Neto tornou-se referência das liberdades
possíveis na imprensa, pela sobrevivência (há 25 anos) desta
coluna (diária) de política. Recebeu a ”Medalha Anchieta” (Câ-
mara Municipal paulistana) e o ”Colar de Honra ao Mérito” (As-
sembleia paulista). Email, cesar.neto@mais.com
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O Museu Paulista, também conhecido como Museu do
Ipiranga, está fechado desde 2013 e aguarda verba para as
obras de restauração e modernização

A Prefeitura de São
Paulo anunciou, na quinta-feira
(6), a ampliação do Parque Inde-
pendência, localizado no bairro
Ipiranga, Zona Sul. A área atual,
de 161 mil m², terá um acrésci-
mo de aproximadamente 26 mil
m², com obras divididas em duas
fases. Os recursos para a primei-
ra etapa, cerca de R$ 1,7 milhão,
foram obtidos junto ao Fundo
Especial do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
(FEMA). O término das cons-
truções está previsto para 2019.

Segundo prefeito Bruno Co-
vas, atualmente a nova área ain-
da não está apta para receber a
população. “Parte desse recurso
que nós conseguimos do FEMA
é para fazer a acessibilidade,
conectar a área com a Casa do
Grito e com a Igreja Russa”, des-
tacou o prefeito Bruno Covas.

O Parque Independência é
um dos mais significativos da
cidade. Sua área existe desde
1909 às margens do córrego do
Ipiranga, onde D. Pedro I procla-
mou a Independência do Brasil
em relação a Portugal, no dia 7
de setembro de 1822. “Com esta
iniciativa, vamos aprimorar as
condições do parque, que é o

terceiro mais visitado pelo cida-
dão paulistano, e fazer todos os
esforços também para contribuir
para a preservação de todo o pa-
trimônio histórico do entorno”,
afirmou o secretário do Verde e
do Meio Ambiente (SVMA),
Eduardo de Castro.  

As obras estão divididas em
duas fases: a primeira está orçada
em cerca de R$ 1.700.000,00,
com previsão de término em oito
meses após a conclusão da licita-

ção. Nesta etapa estão previstos
novos caminhos e acessos para
viabilizar a circulação das pesso-
as com segurança e acessibilida-
de, implantação de playground e
equipamentos de ginástica para a
terceira idade, além da integração
da Casa do Grito à área ampliada
e paisagismo.

“Isso é fruto de um trabalho
de inúmeras pessoas que ao lon-
go dos anos trabalharam para que
esse terreno também não fosse

cedido à especulação imobiliá-
ria. Essa é uma luta que vem da
década de 90. Várias gestões se
passaram e agora vamos fazer
essa licitação e entregar essa
ampliação para população”, fina-
lizou o prefeito.

A segunda fase, com valor
previsto de R$ 206.000, tem
projeto para a implantação de
pista de skate, lanchonete, ves-
tiários, sala do Conselho Gestor
e de apoio ao turista, viveiro, ins-
talação de bancos e locais para
piquenique, além de espaço para
exposições arqueológicas. Após
elaboração do projeto, será pos-
sível mensurar o valor da obra e,
assim, viabilizar a solicitação de
recursos e aprovação do inves-
timento ao FEMA.

Museu do Ipiranga
O parque conta com jardins

em estilo francês, ricos em árvo-
res podadas em estilo ornamental,
que conduzem ao Museu do Ipiran-
ga, e é tombado por três órgãos de
patrimônio (Condephaat,  CON-
PRESP  e IPHAN). Tem em seu en-
torno também a Casa do Grito,
o Monumento da Independência e
a Cripta Imperial, além do Museu
Paulista e de Zoologia.

Prefeitura cria Comissão do
Bicentenário da Independência

Em 2022, o Brasil vai come-
morar 200 anos da sua indepen-
dência, que começou em São
Paulo. Para preparar a cidade na
celebração desta data,
o prefeito Bruno Covas assinou
o Decreto nº 58.395, que insta-
la a Comissão Municipal do Bi-
centenário da Independência.

A Comissão será composta
por representantes das secreta-
rias municipais do Governo

Municipal, Justiça, Gestão, Cul-
tura, Urbanismo e Licenciamen-
to e Verde e do Meio Ambiente.
Além disso, o Decreto cria tam-
bém um Regime Especial de
Atendimento Prioritário, que
garante que as iniciativas ligadas
às comemorações sejam trata-
das com agilidade no atendimen-
to de suas necessidades que en-
volvem a Prefeitura.

“Considerando que alguns

dos episódios decisivos do pro-
cesso da Declaração da Indepen-
dência aconteceram na cidade de
São Paulo, e aqui ficam os luga-
res históricos mais importantes,
fica clara a necessidade do 
Município comemorar esta data
como ela merece. Foi por isso
que editei o Decreto que cria
a Comissão Municipal do Bicen-
tenário da Independência, que vai
desenvolver e propor projetos

para as comemorações”, afir-
mou o prefeito.

A Prefeitura vai lançar uma
série de iniciativas para celebrar
o Bicentenário da Independên-
cia, envolvendo várias áreas do
âmbito municipal, com a rea-
lização de eventos culturais,
obras públicas e o apoio a ini-
ciativas que estejam a cargo de
outros entes federativos e ins-
tituições.

Luiza Possi apresenta três shows
no Circuito Municipal de Cultura

Com três indicações ao
Grammy Latino e diversos hits
nas rádios, a cantora Luiza Pos-
si fará três apresentações do
seu show “Piano e Voz”, neste
mês, no Centro Cultural Olido,
Tendal da Lapa e Teatro Flávio
Império.

Dona de uma voz apurada
que passeia por ritmos que vão
do pop ao jazz, Luiza Possi traz
em seu show uma mistura de
emoções de forma profunda e
intensa. No espetáculo é acom-
panhada pelo pianista Ivan
Gonçalves de Lima.

O repertório diversificado
da sua apresentação transita
entre os hits de sua carreira,
como “Me Faz Bem” e “Eu
Espero”, e releituras de ou-
tros artistas, passando por
clássicos do jazz, da MPB e
também pelo rock nacional,

indo de Rita Lee a Raimundos.

Serviço:
09/09 às 18h - Centro Cul-

tural Olido
11/09 às 20h - Tendal da Lapa
16/09 às 19h - Teatro Flávio

Império

Presidentes do TSE e do STF
repudiam ataque a Jair Bolsonaro

A presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), ministra
Rosa Weber, divulgou nota à
imprensa repudiando o ataque
sofrido pelo o candidato à pre-
sidência da República, Jair Bol-
sonaro, ferido durante um ato de
campanha, na tarde de sexta-fei-
ra (6), em Juiz de Fora (MG).

“O Tribunal Superior Eleito-
ral repudia toda e qualquer ma-
nifestação de violência, seja con-
tra eleitores, seja candidatos ou
em virtude do pleito. As eleições

são uma manifestação de cidada-
nia por meio da qual o povo ex-
pressa sua vontade. Inaceitável que
atitudes extremadas maculem con-
quista tão importante quanto é a
democracia”, afirmou a ministra.

A presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministra
Cármen Lúcia, divulgou, por
meio de sua assessoria, um co-
municado no qual demonstrou
preocupação com atos de violên-
cia durante a campanha eleitoral.
A ministra também pediu cele-

ridade nas investigações.
De acordo com o comunica-

do,   a ministra demonstrou pre-
ocupação “com a garantia das li-
berdades dos candidatos e dos
eleitores, qualquer que seja a
posição ou ideologia adotada
por quem quer que seja e ainda
que sejam contrárias, como ex-
pressão de um processo eleito-
ral democrático ,devendo ser
renegada qualquer forma de vi-
olência ou de desrespeito aos
direitos”, diz o texto.

A Polícia Federal instaurou
inquérito para apurar o ataque.
A PF confirmou que o homem
suspeito de ter esfaqueado o can-
didato, Adélio Bispo de Oliveira,
de 40 anos, foi detido por popula-
res e seguranças e conduzido por
policiais federais para a Delegacia
da Polícia Federal em Juiz de Fora
(MG), onde está prestando depoi-
mento. Antes de ser retirado do
local, o suspeito chegou a apanhar
de pessoas que acompanhavam o
evento. (Agencia Brasil)

Temer: atentado contra
Bolsonaro é exemplo de

intolerância em campanha
O presidente Michel Temer

se manifestou a respeito do
atentado contra o candidato do
PSL à presidência da República,
Jair Bolsonaro, que levou uma
facada na tarde desta quinta-fei-
ra (6), durante ato de campanha
em Juiz de Fora (MG). Para Te-
mer, o episódio serve de exem-
plo para aqueles que pregam a
intolerância em suas campanhas.

“Se Deus quiser, o candidato
Bolsonaro passará bem. Tenho
certeza que não haverá nada
mais grave, esperamos. Mas que

sirva de exemplo para que as pes-
soas que hoje estão fazendo cam-
panha percebam que a tolerância
é uma derivação da própria de-
mocracia”, disse Temer em
evento realizado na quinta-feira
(6), no Palácio do Planalto.

O presidente disse ainda que
entrou em contato com a asses-
soria do candidato e confirmou
que a Polícia Federal está inves-
tigando o caso. Ele comentou
ainda ser “intolerável que não
haja possibilidade de uma cam-
panha tranquila” no Brasil.

“É intolerável que não haja
possibilidade de uma campanha
tranquila. E uma campanha que
umas pessoas apresentem seus
projetos. Votar em candidato é
coisa de cultura atrasada, você
tem que votar em projetos. E para
votar em projeto, o candidato
precisa circular pelo país”.

Escolta
Em nota, a Polícia Federal

informou que, durante a agres-
são, Bolsonaro era escoltado por
policiais federais e que o agres-

sor foi preso em flagrante.
“A Polícia Federal informa

que o candidato à Presidência da
República, Jair Messias Bolso-
naro, contava com a escolta de
policiais federais quando foi
atingido por uma faca durante
um ato público na cidade de Juiz
de Fora/MG. O agressor foi pre-
so em flagrante e conduzido
para a Delegacia da PF naquele
município. Foi instaurado inqu-
érito policial para apurar as cir-
cunstâncias do fato”. (Agencia
Brasil)



Agosto foi o melhor mês em produção
de veículos dos últimos 4 anos
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As montadoras de veículos
instaladas no país ampliaram a
produção em 18,6% no último
mês de agosto sobre o mês an-
terior e 11,7% na comparação
com igual período do ano pas-
sado, com um total de 291,4 mil
unidades. Esse dinamismo foi
puxado, principalmente, pelos
licenciamentos de veículos no-
vos, que representam o escoa-
mento ao mercado interno, e que
atingiram 248,6 mil veículos,
com alta de 14,3% sobre julho

último e 14,8% em relação ao
mesmo mês de 2017, no melhor
desempenho mensal desde ja-
neiro de 2015 (253,8 mil) e o
maior volume de produção des-
de outubro de 2014. No acumu-
lado do ano, as vendas foram
14,9% maior em comparação ao
período de janeiro a agosto do
ano passado.

Ao anunciar os números, o
presidente da Associação Naci-
onal dos Fabricantes de Veícu-
los Automotores (Anfavea), An-

tonio Megale, comemorou o re-
sultado, salientando que, tradici-
onalmente, agosto é um mês de
bons resultados ficando atrás
apenas de dezembro, e neste, em
especial, o número de dias úteis
(23) favoreceu os negócios.

As vendas externas alcança-
ram US$ 1,3 bilhão, 4,9% aci-
ma de julho e 7,8% maior do que
de janeiro a agosto, porém teve
um recuo de 11% sobre igual
mês do ano passado. Em unida-
des, foram exportadas 56,1 mil,

9,2% maior do que em julho
(51,3 mil em julho). Apesar des-
sa elevação, houve uma queda de
16,6% em relação a agosto de
2017 e de 4,6% no acumulado
do ano.

Segundo o presidente da An-
favea, o volume financeiro das
exportações em US$ 11,08 bi-
lhões é um recorde e supera o
valor anterior (U$ 8,6 bilhões),
principalmente com o nosso
principal parceiro, a Argentina”.
(Agencia Brasil)

Comitê decide manter acionamento
de usinas termelétricas mais caras

O Comitê de Monitoramen-
to do Setor Elétrico (CMSE),
ligado ao Ministério de Minas e
Energia, decidiu manter a gera-
ção fora de ordem de mérito de
usinas termelétricas mais caras.
A medida diz respeito a um con-
junto de 14 usinas e reafirma
decisão tomada pelo CMSE no
final da semana passada, no dia
1° de setembro, quando acionou
as usinas, após reunião extraor-
dinária.

A decisão se refere as usinas
com Custo Variável Unitário até
R$ 766,28/MWh e vale para o
período de 8 a 14 de setembro.
Segundo nota do comitê, que é

responsável por monitorar as
condições de abastecimento e o
atendimento ao mercado de
energia elétrica do País, o prin-
cipal motivo para manter o des-
pacho das termelétricas é o bai-
xo nível dos reservatórios das
hidrelétricas, principal fonte de
geração de energia no país.

“O nível de armazenamento
equivalente do subsistema Su-
deste/Centro-Oeste se encontra
no menor valor dos últimos
anos”, diz nota divulgada na noi-
te de quarta-feira (5).

Para manter o acionamento
das térmicas, pesou a queda do
Custo Marginal de Operação

(CMO) verificado pelos mode-
los computacionais utilizados na
programação do sistema e que
guiam o acionamento das usinas
no Sistema Interligado Nacional
(SIN). O CMO diz respeito ao
custo por unidade de energia
produzida para atender a um
acréscimo de carga no sistema.

Segundo o CMSE, o CMO
apresentou queda acentuada em
todos os subsistemas, passando
de R$ 766,28/MWh na semana
passada para R$ 472,16/MWh
no Sudeste/Centro-Oeste, Sul e
Nordeste e R$ 474,85/MWh no
Norte esta semana.

“O CMSE reiterou a garan-

tia do suprimento no ano de
2018 e destacou que há recur-
sos energéticos disponíveis, in-
clusive além dos montantes já
despachados de usinas termelé-
tricas. O despacho fora da ordem
de mérito neste momento visa,
sobretudo, preservar os estoques
armazenados nas cabeceiras dos
rios Grande e Paranaíba”, disse
o comitê.

Mesmo diante da baixa nos
principais reservatórios do país, o
comitê avalia que o risco de qual-
quer déficit de energia em 2018 é
de 0,3% para o subsistema Sudes-
te/Centro-Oeste e 0% para o Nor-
deste. (Agencia Brasil)

Alimentos e transportes puxam queda
de preços do IPCA em agosto

As quedas de preços regis-
tradas nos transportes (-1,22%)
e na alimentação (-0,34%) fo-
ram as principais responsáveis
pela deflação (queda de preços)
de 0,09% no Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), que mede a inflação ofi-
cial do país. Os dados são do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

A queda de preços de

26,12% das passagens aéreas no
mês foi o principal destaque, que
explica em grande parte a defla-
ção não só dos transportes como
do IPCA como um todo. Outros
itens que contribuíram para o
resultado dos transportes foram
os combustíveis (-1,86%), em
especial o etanol (-4,69%) e a
gasolina (-1,45%).

Entre os alimentos, os prin-
cipais responsáveis pela queda

da taxa foram cebola (-22,19%),
batata-inglesa (-11,89%), tomate
(-4,84%), farinha de mandioca (-
4,56%), hortaliças (-4,07%), lei-
te longa vida (-3,48%), alho (-
3,3%), ovos (-2,91%) e feijão ca-
rioca (-2,14%).

“Esse é o período da chama-
da safra seca. O resultado reflete
a boa produção de alguns desses
alimentos. E, por outro lado, há
ainda endividamento e desempre-

go das famílias, por isso há re-
ceio no comprometimento da
renda e baixa demanda para alguns
produtos”, disse o gerente do
IPCA, Fernando Gonçalves.

A energia elétrica, apesar de
registrar alta de preços (0,96%)
mais moderada do que no mês
anterior (5,33%), foi o item que
mais pesou em sentido contrá-
rio, evitando uma queda maior do
IPCA. (Agencia Brasil)

Petrobras poderá manter preço da
gasolina estável por até 15 dias

A Petrobras anunciou na
quinta-feira (6), no Rio de Ja-
neiro, um mecanismo financei-
ro que permitirá manter o preço
da gasolina estável por até 15
dias.

Chamado de mecanismo de
hedge, ele será opcional e visa
reduzir a volatilidade [variação]
do preço do combustível sem
afetar o resultado financeiro da
estatal.

A nova ferramenta foi anun-
ciada pelo diretor financeiro da

Petrobras, Rafael Grisolia, e
pelo diretor de refino e gás na-
tural, Jorge Celestino, que con-
cederam uma entrevista para ex-
plicar a decisão.

O mecanismo é resultado de
uma evolução na precificação de
combustíveis no Brasil e não al-
tera a política de preços da Pe-
trobras, disseram.

“Em momentos de maior vo-
latilidade, a gente tem a possi-
bilidade de usar esses instru-
mentos de modo que o resulta-

do financeiro da companhia não
se altere”, afirmou Grisolia.

Preços podem ser conti-
dos

Em vez de reajustar os pre-
ços diariamente, a Petrobras
poderá segurá-los por um perí-
odo de, no máximo, 15 dias, re-
alizando operações financeiras
no exterior.

Ao final do período, o rea-
juste aplicado será sempre igual
ao resultado das variações diá-

rias do barril de petróleo e do
câmbio, de modo que a Petrobras
mantenha a paridade com os pre-
ços no mercado internacional.

Segundo Rafael Grisolia, rea-
lizar essa operação por um perío-
do maior do que 15 dias impacta-
ria os resultados da Petrobras.

A decisão já foi anunciada
para o mercado e está em vigor,
segundo os diretores, com o ins-
trumento à disposição da Petro-
bras a partir desta sexta-feira.
(Agencia Brasil)

Receita enviará carta a 22 mil
contribuintes com suspeita de sonegação

A Receita Federal enviará
cartas a 22.299 contribuintes
com suspeita de sonegação fis-
cal. O total de indícios de sone-
gação para o período de setem-
bro de 2013 a dezembro de 2017
é de aproximadamente R$ 1,6
bilhão, informou  na quarta-fei-
ra (5), em Brasília, o órgão.

Segundo a Receita, foram
encontradas inconsistências en-
tre informações prestadas por
empresas na Guia de Recolhi-
mento do FGTS (Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço) e de
Informações à Previdência So-
cial (Gfip) e as apuradas pela fis-
calização.

Se as inconsistências forem

confirmadas, os contribuintes
terão que encaminhar Gfip reti-
ficadora e efetuar o recolhimen-
to das diferenças de valores de
Contribuição Previdenciária,
com acréscimos legais.

“Os indícios constatados no
referido projeto surgiram a par-
tir do cruzamento de informa-
ções eletrônicas, com o objeti-
vo de verificar a regularidade do
cumprimento das obrigações
previdenciárias, relativas à con-
tribuição patronal destinada ao
financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade labo-
rativa decorrente dos riscos am-
bientais do trabalho (Gilrat), in-

cidentes sobre a remuneração
paga aos segurados emprega-
dos”, diz a Receita, em nota.

Multas podem chegar a
225%

Acrescenta que mesmo as
empresas que não receberem as
cartas, ao identificar equívoco
na prestação de informações ao
Fisco, podem também fazer a
autorregularização, evitando, as-
sim, autuações com multas que
chegam a 225%, além de repre-
sentação ao Ministério Público
Federal por crimes de sonega-
ção fiscal, entre outros.

A autoregularização pode
ser feita até o dia 31 de outu-

bro de 2018.
As inconsistências encon-

tradas pelo Fisco, bem como
orientações para a autorregu-
larização, podem ser consulta-
das na carta enviada pela Re-
ceita Federal para o endereço
cadastral constante do sistema
de Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica (CNPJ).

A Receita informa ainda que,
para confirmar a veracidade das
cartas enviadas, foi encaminha-
da mensagem para a caixa postal
dos contribuintes, que podem ser
acessadas por meio do Centro
Virtual de Atendimento ao Con-
tribuinte (e-CAC), no endereço.
(Agencia Brasil)

Inflação da construção civil
cai de 0,52% para 0,36%

O Índice Nacional da Cons-
trução Civil (Sinapi), calculado
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE),
registrou inflação de 0,36%

contra 0,52% de julho. O Si-
napi acumula 3,02% no ano e
4,15% em 12 meses.

O custo nacional da constru-
ção por metro quadrado passou

de R$ 1.095,09 em julho para
R$ 1.099,01 em agosto.

O custo dos materiais de
construção cresceu 0,57% e pas-
sou a ser de R$ 566,91 por me-

tro quadrado.
Já o metro quadrado da

mão de obra ficou 0,13% mais
caro e custa R$ 532,10.
(Agencia Brasil)

O Ministério de Minas e
Energia (MME) estuda a possi-
bilidade de realizar leilões regi-
onais para contratar termelétricas
a gás natural com o objetivo de
substituir usinas a óleo e diesel,
para reduzir emissões e custos de
operação. A intenção do governo
é trabalhar para que as diferentes
regiões do país sejam regiões
sejam autossuficientes em ter-
mos de geração de energia.

A primeira licitação previs-
ta deve ser realizada no Nor-
deste. “Além de diminuir os
preços de energia elétrica para
o consumidor, essa medida visa
fomentar o aproveitamento do
gás natural produzido no Brasil,
especialmente na região do pré-
sal e no Nordeste, estabelecen-
do condições que permitirão o
desenvolvimento de projetos
para incrementar a oferta de gás
no mercado brasileiro, aumen-
tando a arrecadação e reduzin-
do as emissões de gases efeito
estufa”, informou o MME.

O tema foi debatido  na
quinta-feira, (6) durante reu-
nião do ministro Moreira Fran-
co com o diretor-geral da
Agência Nacional do Petróleo
(ANP), Décio Oddone, o dire-

MME quer fazer leilões
regionais para contratar
usinas térmicas a gás

tor-geral da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel),
André Pepitone, e o presidente
da Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE), Reive Barros.

Durante a reunião, foi definido
que a ANP e a EPE farão uma to-
mada pública de contribuições con-
junta para identificar mecanismos
de substituição, nos contratos de
fornecimento de gás, do combus-
tível importado (gás natural lique-
feito - GNL) pelo gás  doméstico.

“Considerando que a ANP, a
ANEEL e a EPE são órgãos fun-
damentais para acompanhar e
implementar políticas no setor
de energia, para garantir a inte-
gração dos setores de gás e
energia elétrica, preços justos
e abundância no fornecimento
de energia”, disse o MME.

Em um primeiro momento,
os leilões visam substituir tér-
micas a óleo cujos contratos
vencem entre 2023 e 2024.
Também foi criado um fórum
permanente de integração en-
tre os três órgãos para discutir
medidas para dar agilidade ao
processo de ofertas de áreas
em leilões e incentivar a com-
petição no mercado de gás na-
tural. (Agencia Brasil)

O mercado de telefonia fixa
no Brasil apresentou um recuo
de 2,97% nos últimos 12 meses.
De acordo com os números di-
vulgados  na quinta-feira (6) pela
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel), na compara-
ção de julho de 2018 com o
mesmo mês do ano passado,
houve uma redução de
1.224.404  linhas. Com isso, o
país registrou 40 milhões de as-
sinaturas no mês passado. Na
comparação com junho de 2018,
a diminuição foi de 180 mil con-
tratos, uma redução de 0,45%.

Segundo a Anatel, a maioria
dos assinantes dos serviços de
telefonia fixa se concentra nas
empresas concessionárias que
registram 22.929.173 linhas,
enquanto as autorizadas ficaram
com 17.118.131 linhas fixas.

Entretanto, em 12 meses, as
autorizadas apresentaram um
pequeno aumento de 0,22%, so-
mando mais 37.788 linhas e as
concessionárias, por sua vez,
apresentaram uma redução de
5,22%, com a redução de
1.262.192 linhas. Comparado a
junho deste ano, houve queda, em
julho, de 25.580, redução de
0,15% nas linhas das autorizadas.
Nas concessionárias, a perda foi
de 154.920, recuo de 0,67%.

No mês de julho, São Paulo

Número de linhas fixas de
telefone cai cerca de 3% em

12 meses
liderou o mercado no segmento
das concessionárias com
9.418.433 (41,07%) linhas, uma
fatia de 41,07% do mercado.
Depois vem o Rio de Janeiro,
com 11,2% e 2.570.116 linhas.

O mesmo cenário permanece
entre as autorizadas, com São Pau-
lo detendo a maior participação,
com 33,15% do mercado e
5.674.670 linhas; em seguida vinha
o Rio de Janeiro, com 2.017.907
e participação de 11,78%.

Entre as empresas, no mês de
julho deste ano, a Oi liderou o mer-
cado das concessionárias com
12.774.172 linhas e participação
de 55,71% das linhas. Em seguida
vem a Telefônica, com 9.237.824
linhas e 40,28% do mercado. A
Algar Telecom, com 755.698 e
3,29% de participação vem em ter-
ceiro. Sercomtel, com 159.623
(0,69%); e Claro, com 1.856
(0,08%) completam o ranking.

Entre as autorizadas, a Claro
apresenta a maior fatia do mer-
cado com 62,25% e 10.656.489
linhas; A Telefônica ocupa o se-
gundo lugar com 4.776.937 e
27,9% de participação. A TIM é
a terceira com 4,6% do mercado
e 787,560 linhas. Algar Telecom,
405.399 (2,36%); Sercomtel,
92.688 (0,54%); Cabo, 35.580
(0,20%); e Oi, 171.313 (0,01%),
fecham a lista. (Agencia Brasil)

A Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA)
voltou a recorrer  na quinta-feira (6)
ao Supremo Tribunal Federal (STF)
para tentar derrubar a tabela com os
pisos mínimos de frete, estabeleci-
da pela Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT).

A entidade protocolou uma
medida cautelar pedindo à Corte
que suspenda a nova tabela, pu-
blicada no Diário Oficial da
União desta quarta-feira (5). A
confederação também solicita que
o Supremo julgue as três ações
que questionam a medida do go-
verno federal, que aceitou a pro-
posta de fixar um preço mínimo
para o transporte de cargas a fim
de pôr fim à greve de 11 dias dos
caminhoneiros em maio, que blo-
queou rodovias em praticamente
todo o país, levando ao desabas-
tecimento de produtos e à parali-
sação de diversas atividades.

Segundo a ANTT, a nova ta-
bela, publicada  na quarta-feira
(5), atende ao que estabelece a
Lei 13.703, em vigor desde agos-
to, que instituiu a Política Naci-
onal de Pisos Mínimos do Trans-
porte Rodoviário de Cargas, de-
termina que o piso do frete deve
ser reajustado sempre que preço
do óleo diesel aumentar acima de
10%. Ainda de acordo com a
agência regulamentadora, a média
de reajuste do valor do frete em
comparação a tabela que estava em
vigor é de 3% - podendo chegar a

CNA volta a pedir ao STF que
suspenda tabela de fretes

6,24%, de acordo com o tipo de
carga e distância percorrida.

Contrária ao tabelamento, a
CNA já tinha ingressado com uma
primeira ação no STF no dia 12 de
junho. Na Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) 5959, a enti-
dade argumentou que o estabele-
cimento de um preço mínimo para
o frete onera os custos de produ-
ção, afetando o escoamento da pro-
dução rural. A Corte ainda não de-
finiu a data em que a ação da con-
federação será julgada.

Na medida cautelar, a confe-
deração pede a suspensão da me-
dida provisória que estabeleceu
o tabelamento, apontando que a
nova tabela, divulgada na quinta-
feira (5), reajusta o valor do fre-
te em até 6,82%. Técnicos da
CNA calculam que, mantido o rit-
mo de reajustes, em um ano o ta-
belamento pode encarecer os
custos com transporte em 30%.

Ainda de acordo com a CNA,
para um trajeto de Sorriso (MT)
até o Porto de Santos (SP), o fre-
te subiu 51% em comparação
com a primeira tabela do gover-
no, de 30 de maio. Com isso, a
alta acumulada é de 57% quando
há o frete de retorno, ou seja,
quando o motorista volta com o
caminhão cheio. Sem o frete de
retorno, quando o caminhão vol-
ta vazio, a alta passa de 193% na
primeira tabela para um aumento
acumulado de 204% com os no-
vos preços. (Agencia Brasil)
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A imprensa internacional re-
percutiu o ataque a Jair Bolso-
naro  na quinta-feira (6) em Juiz
de Fora (MG). O candidato do
PSL fazia atividade de campanha
no centro da cidade mineira
quando foi atingido com uma
facada. O suspeito já foi preso
pela Polícia Militar.

O portal do grupo de mídia
pública britânico BBC noticiou
o fato sem destaque na página
inicial. O texto dá um breve re-
lato do ocorrido, destacando o
candidato como líder nas pes-
quisas mas também como um
“político controverso” que des-
pertou ódio em várias pessoas

no Brasil com comentários ra-
cistas e homofóbicos.

O também britânico jornal
The Guardian divulgou o ataque
em seu site. O veículo destacou
os relatos dos familiares sobre a
condição de Bolsonaro. O can-
didato é apresentado como res-
ponsável por polarizar opiniões
no país com suas propostas de
reduzir restrições ao armamen-
to da população e seu apoio à
ditadura militar (1964-1989).

O jornal estadunidense The
New York Times reporta os ví-
deos circulando nas redes so-
ciais mostrando o momento
em que Bolsonaro recebeu a

facada. O candidato é coloca-
do como segundo colocado
nas pesquisas, atrás de Luiz
Inácio Lula da Silva, cuja can-
didatura foi barrada e busca ago-
ra recurso no Supremo Tribunal
Federal.

“Apesar de ser um deputado
desde 1991, Bolsonaro concor-
re como uma pessoa de fora do
sistema (outsider) pronto para
subverter o poder estabelecido
(establishment)”, diz o jornal. O
portal da emissora estaduniden-
se CNN fez um relato sintético
do episódio, a partir das infor-
mações disponibilizadas pelos
filhos do político.

A agência Associated Press
também noticiou o caso repas-
sando os relatos divulgados em
redes sociais pelos filhos do
candidato. O candidato é apre-
sentado no texto como popular
com muitos seguidores mas tam-
bém um personagem promotor
da polarização política.

A emissora pública interna-
cional alemão Deutche Welle
reportou em seu site o ataque
caracterizando Bolsonaro como
um concorrente apoiado em
uma plataforma de combate à
corrupção e com grandes chan-
ces no pleito presidencial de
outubro. (Agencia Brasil)

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Celso de
Mello decidiu na quinta-fei-
ra, rejeitar pedido feito pela
defesa do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva para sus-
pender a decisão da Justiça
Eleitoral que barrou, na se-
mana passada, seu registro de
candidatura à presidência da
República nas eleições de
outubro.

Na decisão, o ministro ne-
gou o recurso por motivos
processuais. “Não conheço do
pleito que objetiva, na espécie,
a outorga de eficácia suspen-
siva ao recurso extraordinário

Ministro do STF nega
mais um recurso da

defesa de ex-presidente
interposto pelo ora requeren-
te, eis que totalmente prema-
tura a formulação”, decidiu.

A defesa alegou que há ur-
gência no deferimento da limi-
nar porque a campanha eleito-
ral está em curso e há possibi-
lidade de a decisão do TSE ser
derrubada.

Lula está preso desde 7 de
abril na superintendência da
Polícia Federal em Curitiba,
onde cumpre pena de 12 anos
e um mês imposta pelo Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Re-
gião (TRF4) no caso do triplex
no Guarujá, em São Paulo.
(Agencia Brasil)

O Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF4) indeferiu

nesta quinta-feira (6), liminar-
mente, o mandado de segurança

impetrado pela senadora Gleisi
Hoffmann (PT-PR) para atuar
como advogada do ex-presiden-

te Luiz Inácio Lula da Silva em
processo que tramita na Justiça

Eleitoral.
Gleisi recorreu ao tribunal

na quarta-feira (5) após ter a pro-
curação como advogada indefe-
rida pela 12ª Vara Federal de

Execuções de Curitiba, por en-
tender que membro do Poder

Legislativo não pode exercer a
advocacia em casos de crimes
contra a administração pública.

A decisão é válida até o julga-

TRF4 nega mandado
de Gleisi para atuar

como advogada
mento do mérito pela 8ª Turma,
ainda sem data marcada.

Para o juiz federal Nivaldo
Brunoni, que substitui o desem-

bargador João Pedro Gebran
Neto, em licença de saúde, o
mandado de segurança é ins-

trumento para defesa de direi-
to líquido e certo, o que não

seria o caso nesse processo.
Segundo o magistrado, há dú-

vidas quanto ao impedimento
da senadora atuar como advo-
gada e isso tornaria questio-

nável o direito de constar
como defensora do ex-presi-

dente. Além disso, ainda se-
gundo o magistrado, não haveria
urgência para conceder o pedi-

do de liminar. (Agencia Brasil)

Comitê discute como garantir doações
para reconstruir Museu Nacional

O comitê gestor que coorde-
na o processo de reconstrução
do Museu Nacional está debru-
çado na confecção do texto da
medida provisória que criará a
Lei dos Fundos Patrimoniais,
destinada a receber recursos para
a reconstrução do museu. O as-
sunto foi discutido em uma reu-
nião na Casa Civil.

“Está todo mundo correndo
contra o tempo. O governo está
trabalhando na Casa Civil, com
a área jurídica, para que esse tex-
to seja liberado”, informou o
diretor de Relações Institucio-
nais da Federação das Indústrias
do Rio de Janeiro (Firjan), Már-

cio Fortes.
Márcio Fortes adiantou que

a ideia é “aproveitar o momen-
to” e propor uma medida provi-
sória mais ampla, que abra a pos-
sibilidade de fundos patrimoni-
ais em várias áreas como, por
exemplo, na educação, cultura e
meio ambiente. “[É hora de]
Aproveitar o momento para ter
uma coisa muito mais ampla. A
contribuição do setor privado é
importante porque todos querem
colaborar. E temos que ver
como ficará a Lei Rouanet nes-
se encaminhamento de recursos
para o fundo patrimonial”, disse
Márcio Fortes.

O representante da Firjan dis-
se que outra preocupação do
comitê gestor é de como será
a gestão de museus no país.
Nesse sentido, ele adiantou
que está em discussão se mu-
seu é só a estrutura física mu-
seu ou se pode abrigar também
cursos de pós-graduação,
como é o caso do Museu Naci-
onal do Rio de Janeiro.

“O importante é ter uma ges-
tão que traga resultado com pre-
servações dos acervos, atendi-
mento ao público e cursos de
faculdades na área de pós-gradu-
ação”, defendeu Márcio Fortes.

Ao deixar a reunião no Palá-

cio do Planalto, a presidente do
Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (Iphan),
Kátia Bogéa, defendeu mais agi-
lidade para começar a reconstru-
ção do museu. Segundo ela, o ca-
lendário é de urgência. “Tem que
se declarar imediatamente estado
de emergência para poder fazer a
dispensa de licitação para contra-
tação do canteiro de obras assim
que a perícia sair do local”.

Kátia elogiou a atuação do
governo após o incêndio, ao dar
uma resposta muito rápida à si-
tuação e de não estar preocupa-
do em resolver uma questão pon-
tual. (Agencia Brasil)

MPF e Safernet identificam mais de
6 mil sites sobre estupro infantil

O Ministério Público Fede-
ral em São Paulo e a organiza-
ção não-governamental Safernet
identificaram mais de 6 mil si-
tes com vídeos e imagens de es-
tupro de crianças e adolescen-
tes no período de fevereiro de
2017 até o mês passado. As pá-
ginas criminosas foram desco-
bertas por meio de denúncias de
internautas.

Segundo a Safernet, quando
descobertos, 62% desses sites
são removidos em menos de 72
horas. No entanto, a velocidade
da internet atrapalha o combate
ao crime. “A internet é dinâmi-

ca. O site que está no ar agora
pode ser removido na sequência.
Como se trata de organizações
criminosas, às vezes, o site vol-
ta ao ar hospedado em outro pro-
vedor, em outro país”, disse o
diretor e fundador da ONG, Thi-
ago Tavares.

Abusos
De acordo com Tavares, o

conteúdo dos sites criminosos
retratam cenas de estupro de cri-
anças e adolescentes em vários
contextos e países diferentes,
incluindo o Brasil. “Pode ter
sido abuso sexual intrafamiliar,

na escola, fruto de exploração
sexual ou de tráfico humano.
Então, existem muitas situações
diferentes”, disse ele.

Ao longo dos 15 anos de
existência, a ONG brasileira re-
cebeu 4 milhões de denúncias,
envolvendo 700 mil páginas, que
foram rastreadas em 101 países.
Em 2017, foram efetuadas 245
prisões em 110 operações de-
flagradas pela Polícia Federal.
Nesse tipo de crime, 90% das
imagens têm meninas como ví-
timas e 82% têm menos de 13
anos de idade.

O núcleo de combate aos cri-

mes cibernéticos da Procurado-
ria da República em São Paulo
faz a análise do material e já in-
vestiga 832 sites. Outras 269 no-
tificações foram enviadas ao Mi-
nistério Público do Estado de São
Paulo por serem crimes para a
Justiça Estadual. Outros 5.888 si-
tes foram encaminhados às cen-
trais de denúncias no exterior.

Para denunciar, basta acessar
o site da Safernet ou o portal do
MPF. O Ministério Público tam-
bém disponibiliza o aplicativo
para celular SAC MPF, disponí-
vel para IOS e Android. (Agen-
cia Brasil)

Fachin nega pedido para afastar
inelegibilidade de Lula

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 21/09/2018, às 
11h30, 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, a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i)   a eleição 
de duas novas administradoras para a Sociedade, as Sras. Rosa Ma-
ria Scavazza Vanzella Trovati, e Simone Rezkallah Iwasso; e (ii) a 
alteração e consolidação do Contrato Social da Sociedade, de forma 
a refl etir as mudanças aprovadas em Assembleia, bem como de for-
ma a refl etir a saída da Sra. Maristela Mafei da administração, con-
forme carta de renúncia arquivada na JUCESP sob o nº 242.679/18-3. 
São Paulo, 05/09/2018.  Marcelo Diego da Silva – Administrador.

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  21/09/2018, às 
11h00, 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, a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i)   a eleição 
de duas novas administradores para a Sociedade, as Sras. Rosa Ma-
ria Scavazza Vanzella Trovati, e Simone Rezkallah Iwasso; e (ii) a 
alteração e consolidação do Contrato Social da Sociedade, de forma 
a refl etir as mudanças aprovadas em Assembleia, bem como de for-
ma a refl etir a saída da Sra. Maristela Mafei da administração, confor-
me carta de renúncia arquivada na JUCESP sob o nº 242.690/18-0. 
São Paulo, 05/09/2018. Marcelo Diego da Silva – Administrador.

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 21/09/2018, 
às 11h45, na Avenida Paulista, 2006, 8º andar, conjunto 807, 
São Paulo/SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: (i)   a eleição de duas novas administradores para a So-
ciedade, as Sras. Rosa Maria Scavazza Vanzella Trovati, e 
Simone Rezkallah Iwasso; e (ii) a alteração e consolidação do 
Contrato Social da Sociedade, de forma a refl etir as mudan-
ças aprovadas em Assembleia, bem como de forma a refl etir 
a saída da Sra. Maristela Mafei da administração, conforme 
carta de renúncia arquivada na JUCESP sob o nº 242.689/18-8.
São Paulo, 05/09/2018.  Marcelo Diego da Silva – Administrador.
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Usher Processamento de 
Dados e Participações Ltda.

CNPJ/MF nº 52.577.582/0001-77 - NIRE 35.221.295.401
Extrato da Ata de Reunião de Sócios

Data/hora/local: 13/08/2018, às 10h00, na Avenida Aurora Ari-
za Meloni, 431, conjunto 21, Mogi das Cruzes/SP. Convocação: 
Dispensadas as formalidades nos termos do §2º do Artigo 1.072 
do Código Civil. Presença: Totalidade do capital social. Ordem 
do Dia/Deliberações: “Aprovadas, por maioria de votos e sem 
quaisquer ressalvas”, a redução do capital social da Sociedade 
com base no Artigo 1.082, inciso II, da Lei 10.406/ 2002, por o 
considerarem excessivo para a consecução do objetivo social 
da Sociedade, sendo a respectiva redução no montante de R$ 
61.400,00, tendo aprovado ainda, a restituição do capital social re-
duzido aos sócios da Sociedade de forma desproporcional a suas 
respectivas participações no capital social da Sociedade. Encer-
ramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente 
ata, que lida, achada conforme, aprovada e por todos os presen-
tes assinada. Mogi das Cruzes/SP, 13/08/2018. (aa) Mesa e Sócios.

Luanna Empreendimentos e Administração de Bens Ltda.
CNPJ/MF nº 14.192.574/0001-13 NIRE nº 35.225.769.033

Ata da Reunião de Sócios Quotistas
Data, hora e Local: 07/06/2018, às 11h, na Rua Haddock Lobo n.º 846, 
Conjunto nº 1204, São Paulo/SP CEP:01414-000. Convocação: Dispen-
sada, art. 1.072, §2º, Lei 10.406/02. Presentes: todos os sócios - Savoia 
Empreendimentos e Assessoria Empresarial S/A e Antônio Federico Za-
noli Tremolada. Deliberações: “Aprovadas por unanimidade” (i) A re-
dução do Capital Social no valor de R$1.5876.000,00, valor a ser pago aos
sócios, neste ato, de acordo com suas respectivas participações no ca-
pital social da Sociedade passando o capital social de R$ 48.000.000,00 
para R$ 46.413.000,00. (ii) A publicação da presente ata para eventual 
oposição a credores quanto ao deliberado no item i; (iii) Os sócios 
comprometem-se a assinar, a qualquer tempo, todos e quaisquer do-
cumentos necessários para o aperfeiçoamento da redução de capital 
perante os registros públicos, sob pena de responderem pelas perdas e
danos causados, sendo a presente considerada como título executivo 
extrajudicial, consoante artigo 784 do Código de Processo Civil. (iv) O 
arquivamento da presente Ata a Junta Comercial do Estado de São Pau-
lo. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os tra-
balhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, depois de lida, 
conferida e achada conforme, sendo por todos assinada, foi encerrada a 
Reunião dos Quotistas. São Paulo 07/06/2018. Antônio Federico Zanoli 
Tremolada - Presidente/Sócio e Carmen Silvia de Oliveira-Secretária.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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O ministro Edson Fachin, do
Supremo Tribunal Federal (STF),
negou uma liminar (decisão pro-
visória) pedida pela defesa do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, que buscava garantir a presen-
ça do político na disputa pela Pre-
sidência da República.

O recurso havia sido proto-
colado  na quarta-feira (5) pelos
advogados de Lula, paralelamen-
te a outro recurso, ingressado no
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), contra a decisão daquela
corte de barrou a candidatura do
ex-presidente, com base na Lei
da Ficha Limpa.

Em ambos os recursos, a de-
fesa insiste na tese de que uma
liminar concedida pelo Comitê
de Direitos Humanos da ONU
(Organização das Nações Uni-
das) garante a Lula o direito de

concorrer à eleição como can-
didato do PT.

Fachin, que no julgamento
no TSE foi o único a votar a favor
da candidatura de Lula, ocasião em
que considerou válido o argumen-
to sobre a decisão da ONU, desta
vez afirmou que a liminar do orga-
nismo internacional é válida so-
mente no âmbito eleitoral, não ser-
vindo para suspender os efeitos de
uma condenação criminal.

Efeitos
Isso porque, enquanto no

TSE a defesa atacou a decisão
que negou registro à candidatu-
ra de Lula, no STF os advogados
buscavam suspender os efeitos
de outra decisão, a proferida
pelo Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF4), que impôs
a Lula a pena de 12 anos e um

mês de prisão por corrupção e
lavagem de dinheiro no caso do
triplex do Guarujá (SP). Tal efei-
to suspensivo teria o mesmo re-
sultado de afastar a inelegibili-
dade de Lula.  

“Em suma: o pronunciamen-
to do Comitê dos Direitos Hu-
manos da Organização das Na-
ções Unidas não alcançou o so-
brestamento do acórdão recor-
rido, reservando-se à sede pró-
pria a temática diretamente afe-
ta à candidatura eleitoral”, resu-
miu Fachin na decisão em que
negou a liminar.  

Para garantir o nome de Lula
na urna eletrônica, resta ao ex-
presidente agora aguardar o trâ-
mite do recurso que ingressou no
TSE. Na quarta-feira (5), a minis-
tra Rosa Weber, presidente da
Corte Eleitoral, disse que seguirá

o rito previsto para o processo.
Isso significa que abriu três dias
para manifestação do Ministério
Público Eleitoral (MPE), so-
mente após a qual deverá enca-
minhar o caso ao Supremo.

Como o PT tem apenas até o
dia 11 de setembro para decidir
se substitui ou não Lula como
cabeça de chapa, a defesa do ex-
presidente entrou ainda na noite
de quarta-feira (5) com mais
uma petição no STF, solicitando
que seja concedida uma medida
cautelar urgente, antes do recur-
so apresentado no TSE ser enca-
minhado ao Supremo. O minis-
tro Celso de Mello foi sorteado
como relator deste pedido.

Lula está preso desde 7 de
abril na Superintendência da Po-
lícia Federal, em Curitiba.
(Agencia Brasil)

Telefonia celular alcança 98,2%
da população brasileira

Os serviços de telefonia
móvel atingem 98,2% da popu-
lação brasileira, mas 3,8 mi-
lhões de brasileiros, que moram
em distritos fora da sede dos
municípios, não têm acesso aos
serviços de telefone celular. Os
dados constam de levantamento
da Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) divulgados 
na quinta-feira  (6) pela Associ-
ação Brasileira de Telecomuni-

cações (Telebrasil).
Apesar da abrangência do ser-

viço de telefonia móvel, os da-
dos mostram que ainda existem
municípios no país que contam
apenas com a tecnologia 2G, que
não permite o acesso à internet.

Com relação as tecnologias
3G e 4G, que permitem acesso
móvel à internet, os dados mos-
tram que a cobertura de 3G está
em 5.301 municípios, onde mo-

ram 99,3% da população brasi-
leira, e o 4G já chega em 4.122
municípios brasileiros, onde
moram 94,4% da população, se-
gundo a Telebrasil.

“Essa cobertura está muito
além das metas: a do 4G é quase
quatro vezes superior à última obri-
gação, de 1.079 municípios, e a
meta atual de 3G é de 3.917 muni-
cípios”, afirmou a Telebrasil.

A associação justificou o

fato de ainda não haver a univer-
salização dos serviços 3G e 4G,
com o argumento de que as re-
gras definidas pelo órgão regu-
lador preveem o atendimento de
80% da área urbana do distrito
sede e mais uma faixa de 30 qui-
lômetros além dos limites do
distrito sede. “Distritos que es-
tiverem fora dessa área não es-
tão nas obrigações de cobertu-
ra”, disse. (Agencia Brasil)
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Homens e mulheres terão
premiações iguais na WSL
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A World Surf League anuncia igualdade na premiação dos homens e mulheres a partir de 2019 nos eventos por ela
controlados, como o Championship Tour, Longboard, Pro Junior e Big Wave Tour

Surfistas unidos

A World Surf League divul-
gou uma grande novidade
nessa semana, a de que a par-
tir de 2019 todos os eventos
organizados diretamente pela
WSL terão premiações iguais
para os atletas das categorias
masculina e feminina. Será a
primeira e única liga esportiva
global com sede nos Estados
Unidos, a promover a igualda-
de da premiação em dinheiro
para homens e mulheres. A
WSL está orgulhosa do seu
compromisso com a igualdade
de gêneros e por se unir a ou-
tras organizações além do
mundo do esporte, com este
importante marco histórico.

“Este é um passo à frente
enorme em nossa estratégia
há muito tempo planejada, de
elevar o nível do surfe femini-
no, então estamos entusiasma-
dos em assumir esse compro-
misso já a partir da tempora-
da 2019”, disse a CEO da
WSL, Sophie Goldschmidt.
“Esta é a mais recente de uma
série de ações que a Liga se
comprometeu trabalhar para
nossas atletas do sexo femini-
no, desde competir na mesma
qualidade de ondas que os
homens, até melhores loca-
ções e mais apoio e investimen-
to no surfe feminino”.

“Esta mudança era sim-
plesmente a coisa certa a fa-
zer pela WSL e gostaríamos de
agradecer aos muitos defen-
sores que trabalharam duran-
te décadas para ajudar a pro-
mover o surfe feminino”, con-
tinua Sophie Goldschmidt.
“Queremos estar na vanguar-
da de pressionar pela igual-
dade em todas as esferas da
vida, começando pelas ondas.
Nos sentimos muito sortudos

de termos mulheres em nosso
circuito que são modelos ta-
lentosos e icônicos,  então
mais do que merecem esse re-
conhecimento de igualdade
aos nossos extraordinários
atletas masculinos”.

A hexacampeã mundial Ste-
phanie Gilmore, festejou a no-
vidade: “Isso é incrível e es-
tou muito fel iz. O prêmio em di-
nheiro é fantástico, mas a mensa-
gem significa muito mais. A partir
do momento em que a atual dire-
toria da WSL assumiu, a situação
das surfistas mulheres se transfor-
mou para melhor em todos os sen-
tidos. Espero que isso sirva de mo-
delo para outros esportes, orga-
nizações globais e para a socie-
dade como um todo. Todas nós atle-
tas estamos honradas com a con-
fiança em nós e inspiradas
para recompensar essa deci-
são com níveis cada mais al-
tos de surfe”.

O onze vezes  campeão
mundial Kelly Salter também
comentou sobre a decisão iné-
dita da WSL: “As mulheres
que correm o circuito mere-
cem essa mudança.  Tenho

muito orgulho de que o surfe
esteja optando por liderar a
igualdade e justiça no espor-
te. As atletas do surfe femini-
no da WSL estão igualmente
comprometidas com seu ofício
como os do masculino, então
devem receber o mesmo paga-
mento nas premiações. O sur-
fe sempre foi um esporte pio-
neiro e esse é mais um exem-
plo disso”.

O comissário da WSL, Kie-
ren Perrow, destacou: “Hoje é
um momento histórico para o
nosso esporte, surfe. Além do
nosso calendário de 2019 com
novas datas, estamos orgu-
lhosos de confirmar que a
igualdade de prêmios já esta-
rá em vigor na próxima tem-
porada. Isso abrange todos os
eventos  controlados  pela
WSL, o Championship Tour,
Longboard Tour, World Juni-
or Championships e o Big
Wave Tour de 1.o de outubro
a março de 2019. Estaremos
trabalhando com nossos par-
ceiros organizadores de cam-
peonatos que nós não contro-
lamos a premiação, como os

eventos do Qualifying Series,
para alcançar a igualdade to-
tal o quanto antes”.  

A World Surf League vai se
firmando como uma das ligas
esportivas de crescimento mais
rápido no mundo, expandindo
continuamente seu alcance e
base de fãs. O conteúdo da
WSL e as transmissões ao
vivo agora estão disponíveis
digitalmente em várias plata-
formas e com mais de 100 emis-
soras cobrindo seus eventos,
inclusive o evento inovador
desta semana na onda criada
pelo homem no Surf Ranch. O
surfe também foi adicionado
oficialmente à lista dos Jogos
Olímpicos de Toquio 2020, in-
troduzindo o esporte para no-
vos públicos.

Para apoiar ainda mais seu
compromisso com o surfe fe-
minino, hoje a WSL também
anuncia três iniciativas que se-
rão lançadas em 2019:

- uma campanha de marke-
ting global para destacar o cir-
cuito feminino, além de aumen-
tar a visualização dos eventos
e o envolvimento dos fãs;

- Um programa local de en-
volvimento da comunidade para
meninas em todo o mundo, com
clínicas instrucionais com atle-
tas da WSL em cada etapa fe-
minina do Championship Tour
para inspirar novas gerações a
abraçar o surfe;

- Uma série de conteúdos
mensais sobre as mulheres pi-
oneiras do surfe, celebrando-
as nos canais da WSL, come-
çando na próxima semana com
a heptacampeã mundial Layne
Beachley. Acesse o calendário
2019 da  WSL no
www.worldsurfleague.com/
press-room

Augusto Farfus chega
à 100ª largada do

DTM e alcança marca
especial pela BMW
Neste final de semana (de 07

a 09) o Autódromo de Nürbur-
gring será o palco da oitava eta-
pa, de um total de dez, do DTM,
que vai se aproximando da reta
final da temporada 2018. Este
será um evento muito especial
para o piloto Augusto Farfus,
que irá realizar a sua 99ª e 100ª
largada pela principal categoria
de carros de turismo do auto-
mobilismo mundial, sempre atu-
ando pela BMW, o que é moti-
vo de comemoração para toda
equipe. O brasileiro do carro
#15 quer coroar a marca com
mais um pódio, além de pen-
sar na somatória de pontos
importantes em busca do
top-10 da classificação geral.

Em 2018, o curitibano já
esteve no circuito para as 24
Horas de Nürburgring, quan-
do terminou no top-15, sen-
do a melhor BMW da prova.
O traçado de Nordschleife
também traz boas recorda-
ções ao brasileiro, que ven-
ceu a prova de longa dura-
ção lá em 2010.

Para esta etapa do DTM,
a pista utilizada será o traça-
do curto, de 3.629 km de ex-
tensão, e a previsão é de cli-
ma seco no fim de semana, o
que deve atrair um grande
público para acompanhar o
evento. Em 2017, Farfus fez

grande largada, pulando de
4º para 1º e andando parte da
prova na liderança, porém, a
chuva acabou atrapalhando
o planejamento da equipe 
BMW Team RMG e do pilo-
to, que foi forçado a fazer um
pit-stop extra logo após rea-
lizar sua parada obrigatória,
o que acabou deixando o
brasileiro na oitava posição.
Apesar disso, o bom desem-
penho recente na temporada,
além de um histórico positivo
no circuito alemão enchem o
brasileiro de expectativas
para a rodada dupla.

Os treinos livres começam
na sexta-feira (07) e no sába-
do acontece mais uma sessão
de treinos, além da primeira
classificação e da corrida 1.
No domingo, a programação
se repete, com a segunda to-
mada de tempos, seguida da
corrida 2. As provas são de
55 minutos mais uma volta de
duração, com pit-stop obri-
gatório para todos pilotos.

No Brasil, a transmissão ao
vivo do DTM será feita pelo ca-
nal Bandsports a partir das
8h30 no sábado e no domingo.
Os fãs também podem acompa-
nhar a transmissão ao vivo de
ambas corridas através do
site www.farfus.com, na aba
Live Races.

EMEFM ANTÔNIO ALVES VERÍSSIMO
Rua Martino Arósio, 81, Jaraguá
São Paulo/SP 

as 10h30 e 14h 
10 de Setembro 

EMEF PROF. ERNESTO DE
MORAES LEME
Rua Vale das Flores, 120 
Jaraguá - São Paulo/sp

  as 17h 
10 de Setembro

as 10h 
13 de Setembro
EMEF PROF. ERNESTO DE
MORAES LEME
Rua Vale das Flores, 120 
Jaraguá - São Paulo/sp

 

Luis e Renata vão ensinar, de maneira simples e lúdica, 
as regras essenciais de trânsito e a importância de respeitá-las.

Acesse: www.otransitoeeu.com.br
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