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Governo revogará MP que destina
recursos da loteria para segurança

Justiça Federal concede liberdade
a ex-ministro Henrique Alves
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BNDES suspende leilão de
distribuidoras da Eletrobras

Confiança do consumidor
recuou 6,1% em junho,

aponta SPC

Esporte

São Paulo, 14, 15 e 16 de julho de 2018www.jor nalodiasp.com.br
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DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,84
Venda:       3,85

Turismo
Compra:   3,69
Venda:       4,00

Compra:   4,49
Venda:       4,49

Compra: 143,50
Venda:     173,60

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

11º C

Sábado: Tempo
ensolarado, com
nevoeiro ao ama-
nhecer. Noite de
céu limpo.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

27º C

13º C

Domingo: Sol
com algumas nu-
vens. Não chove.

Manhã Tarde Noite

26º C

14º C

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Marc Marquez defende hegemonia
no circuitode Sachsenring

Lorenzo em primeiro nos treinos livres
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EUA devolvem
crianças aos
pais a conta-
gotas, critica

Aloysio Nunes
O ministro das Relações

Exteriores, Aloysio Nunes,
avalia que os Estados Unidos
estão fazendo a reversão da
política de separação de crian-
ças de seus pais que tentaram
imigrar ilegalmente no país
em ritmo muito lento. “É algo
que está ocorrendo a conta-
gotas”, criticou na sexta-feira,
(13), após reunião na sede da
Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp).

De acordo com o ministro,
que esteve em Chicago no dia
5, para se reunir com represen-
tantes dos diversos postos do
Itamaraty nos países da Amé-
rica do Norte e tratar do
tema da separação de crian-
ças brasileiras de suas famí-
lias, há um problema de or-
ganização dos norte-ameri-
canos.  Os adultos estão sen-
do submetidos a departamen-
tos da administração diferen-
te de seus filhos e, com isso, as
autoridades não têm conheci-
mento da ligação de parentes-
co entre eles.             Página 3

A Comissão Especial de Li-
citação do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) emitiu um
comunicado relevante infor-
mando que suspendeu, sem
prazo determinado, o edital de
leilão de seis distribuidoras da
Eletrobras, previsto para o
dia 26 de julho. De acordo
com o BNDES, a informação
foi divulgada em consequência
da decisão, divulgada na quin-
ta-feira, (12), da juíza Maria

do Carmo Freitas Ribeiro, da
19ª Vara Federal do Rio de Ja-
neiro.

Ainda no comunicado, o
BNDES afirmou “que os ór-
gãos competentes estão avali-
ando os recursos legalmente
cabíveis” contra a decisão. O
banco acrescentou que tão
logo haja a autorização legal
para continuidade do proces-
so, será divulgado novo
cronograma conforme está pre-
visto no edital.          Página 3

O dólar fechou o último
pregão da semana em queda. A
moeda norte-americana caiu
0,86%, cotada a R$ 3,8508 na
venda. Nesta semana, o Banco
Central não atuou em leilões
extraordinários de swaps cam-
biais (venda futura da moeda

Dólar encerra semana em
queda de 0,86%, cotado

a R$ 3,8508
norte-americana).

O índice B3, da Bolsa de Va-
lores de São Paulo (Bovespa)
fechou o dia de hoje (13) em alta
de 0,97%, com 76.594 pontos.
A semana acaba com um saldo
positivo na Bovespa, com uma
alta acumulada de 2%. 
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Preços dos combustíveis pesam no pessimismo do consumidor
Arquivo/Agência Brasil

O Indicador de Confiança do
Consumidor recuou 6,1% em
junho na comparação com maio.
Com esse recuo, o indicador re-

trocedeu para 38,8 pontos, o que
representa o mais baixo patamar
desde janeiro de 2017, início da
série histórica. Os dados foram

apurados pelo Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Brasil) e
pela Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL).

Pela metodologia, o indica-
dor varia de zero a 100, sendo
que resultados acima de 50 pon-
tos demonstram o predomínio de
otimismo, ao passo que abaixo
de 50, o que prevalece é a visão
pessimista.

Na avaliação do presidente da
CNDL, José Cesar da Costa,
mesmo com o fim da recessão,
a confiança do consumidor en-
contra dificuldades para atingir
resultados consistentes, tendo
em vista o tímido crescimento da
economia, que ainda não se re-
cuperou das perdas acumuladas
ao longo da crise e nem se refle-
te em melhora efetiva nos dados
de emprego e renda.     Página 3

Agenda da Copa
Terceiro lugar

Sábado 14/07/2018 11:00
BELGICA  X  INGLATERRA

Final
Domingo 15/07/2018 12:00
FRANÇA  X  CROÁCIA

Por Járcio Baldi

O assunto que tomou con-
ta do “paddock” nessa semana
foi o anuncio, na quinta feira
da aposentadoria de Dani Pe-
drosa, da equipe oficial Hon-
da. O piloto não fará mais par-
te do circuito a partir da pró-
xima temporada. Em dezoito
anos de carreira no Mundial
de Motovelocidade, dos quais
treze foram na categoria prin-
cipal, o espanhol obteve 3 tí-
tulos nas categorias inferiores
mas, apesar de ser o oitavo pi-
loto da história do mundial em
número de vitórias (31) jamais
venceu um campeonato na Mo-
togp. Em Sachsenring Pedrosa
obteve 6 vitórias (2x250cc e 4x
na Motogp) sendo a Honda a fá-
brica com o maior número de
triunfos no circuito(14). Em
relação à sua aposentadoria o
piloto declarou em coletiva:
“Tive várias possibilidades de
continuar, mas essa decisão já

havia tomado conta de mim há
muito tempo. Quando era peque-
no jamais pensei que poderia al-
cançar o que obtive no motoci-
clismo. O único lamento que te-
nho é não ter um físico um pou-
co mais robusto, talvez seria
mais fácil para mim controlar as
situações adversas como as que-
das e lesões sofridas”.

A Yamaha anunciou que for-
necerá motores para a equipe
Sepang International Circuit (SIC)
na próxima temporada, já que a
atual equipe satélite da fábrica, a
Tech3 migrará para os motores da
fábrica austríaca KTM. O primei-
ro dia de testes não expressa mui-
to o que teremos na corrida, mas
o resultado foi uma surpresa no
território da Honda onde, Jorge
Lorenzo mostrou que está sincro-
nizado com sua Ducati e marcou
o melhor tempo da sexta-feira, fi-
cando à frente de outra Ducati, a
de  Danilo Petrucci e a Suzuki de
Andrea Ianone.

O ítalo-brasileiro Franco

Morbidelli estará fora do grande
premio devido a não recuperação
de uma cirurgia realizada em sua
mão direita, o piloto até que ten-
tou indo à pista, mas não teve
condições de continuar devido
as fortes dores, seu substituto
será o piloto alemão Stefan Bra-
dl. Mais uma vez Marc Marquez
salvou-se de uma queda durante

os treinos, tornando-se uma
rotina na vida do piloto que está
sempre andando no limite. O
ex-campeão mundial Casey
Stoner fez um alerta ao cam-
peão sobre o risco de um en-
volvimento em uma queda de
maiores proporções. “...mes-
mo com as quedas durante os
treinos o rendimento de Marc
não é afetado, mas ele deve ter
cuidado pois, essas pequenas
quedas podem se transformar
em algo mais sério a qualquer
momento”. Domingo a prova
terá inicio às 9 da manhã com
transmissão pelo canal Spor-
TV. jarciomotogp@gmail.com

Leist acredita em recuperação
da Foyt em Toronto

A  12ª etapa da Indy será
disputada neste domingo nas
ruas de Toronto, no Canadá,
pista onde Matheus Leist foi
destaque em 2017 com um
lugar na primeira fila da Indy
Lights. Agora na principal ca-
tegoria de monopostos das

Américas, Leist tem mais um
grande desafio: ajudar a equipe
AJ Foyt reencontrar os bons re-
sultados, já que na última etapa
ele e Tony Kanaan tiveram pro-
blemas em Iowa durante a prova.

O piloto gaúcho chegou aos
Estados Unidos em 2017, logo

após ter sido campeão da F-3 In-
glesa no ano anterior, feito este
que Ayrton Senna, Nelson Piquet
e Emerson Fittipaldi também
conquistaram antes de entrarem
para a F-1. Em 2018, Leist vem
se destacando pela rápida adap-
tação na Indy.

Setor de serviços tem queda
em maio devido à greve

dos caminhoneiros

SP Negócios abre inscrições
para seminário de

capacitação
de novos exportadores
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C Â M A R A  ( S P ) 

Mesmo que o governador paulista insistir que o vereador
Mario Covas [ex-PSDB no PODEMOS] seja o candidato a vice
em sua chapa (PSB) de reeleição, o filho do falecido governador
Mario Covas (PSDB) deve dizer muito obrigado mas vai continuar
em campanha ao Senado.     

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

Prefeito (PSDB) Bruno [sendo Covas] começa a construir uma
uma boa relação institucional com o Tribunal paulistano de Con-
tas. Leva em consideração a história do avô [prefeito Covas PMDB
- de 1983 a 1985], que indicou o vereador  Francisco Gimenez
pra ser conselheiro.     

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

Quem tá deitando e rolando em cima dos que apostavam que
ele tava morto pra política é o deputado e ex-presidente

Capez (PSDB), candidato à Câmara Federal. Após o tranca-
mento da ação contra ele, acusado no caso ‘laranjada na merenda
escolar’, Capez tá bombando.   

G O V E R N O  ( S P ) 

Marcio França [dono do PSB paulista] tem recebido acenos
de apoios das potências [Grande Oriente, Grandes Lojas e Pau-
listinha]. Isto pode fazer grande diferença num 2º turno, por con-
ta de que tanto o ex-prefeito Doria (PSDB) como Skaf [FIESP -
 MDB] também querem.             

C O N G R E S S O 

Candidato à Câmara Federal, o ex-Embaixador na Itália e ex-
vereador em São Paulo Matarazzo espera ter votos em todo o
Estado da imensa comunidade ítalo-brasileira; que este ano ele-
geu 2 deputados oriundis ao Parlamento italiano. Matarazzo sai
pelo PSD de Kassab.    

            
P R E S I D Ê N C I A 

Uma coisa Temer vai levar pelo resto da vida. Estar casado
com a mais bela mulher de toda a história dos Presidentes da
República do Brasil. Com quase 80, curtindo o filho MIchelzi-
nho como quem curte um neto, Temer precisará muito do amor
de ambos a partir de 2019.   

J U S T I Ç A S 

A Associação Paulista dos Magistrados, que foi presidida pelo
atual presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, o
juiz Jayme de Oliveira, é a favor de Emenda Constitucional pela
eleição direta pra ampliar o colégio eleitoral nas eleições de de
Presidentes dos Tribunais.  

P A R T I D O S 

Qual o motivo pelo qual Afif deu entrevistas como candidato
(PSD) Presidencial pela 2ª vez [1ª em 1989 pelo PL quando dizia
“juntos chegaremos lá”] ninguém sabe. O que se sabe é que não
teve a permissão do refundador e dono Kassab. Aliás, Kassab fe-
chou apoio ao PSDB ...        

 
P O L Í T I C O S 

... do ex-governador paulista e candidato Presidencial [pela 2ª
vez sendo a 1ª em 2006]. E falando em nunca ter sido o que ven-
deu que era, conforme antecipamos o dono da Riachuelo não se
sustentaria no varejo do mercado político-eleitoral. Não basta
filiar-se ao PRB ...        

B R A S I L E I R O S 

... Precisa ser do ramo e ‘profissa’. Também antecipamos que
o senador capixaba Magno Malta (PR) não aceitaria ser vice do
Presidenciável do deputado federal (ex-PSC no PSL -
 RJ) Bolsonaro. Agora é aguardar novas desistências pra inaugu-
rara o ‘mercado persa’ dos vices.         

H I S T Ó R I A S 

Utópicos e surreais alguns Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável [ODS], uma agenda mundial com 17 objetivos e 169
metas a serem adotadas [desde 2015 via ONU] até 2030, por 193
países, entre eles o Brasil. A nº 1 é a Erradicação da pobreza. É
aqui ou em Jerusalém Celestial ?    

E D I T O R 

O jornalista CESAR NETO assina esta coluna diária de políti-
ca desde 1993. Tornou-se referência na imprensa e uma via das
liberdades possíveis. Está dirigente na Associação “Cronistas de
Política de São Paulo”. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. 

A SPTrans oferece o Bilhete
Único Especial Idoso, que ga-
rante gratuidade no transporte
para pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos. O bilhete
pode ser utilizado nos ônibus da
cidade, metrô e trens da CPTM.
Nos ônibus, os idosos podem
passar a catraca e utilizar, tam-

bém, os assentos disponíveis na
parte traseira dos coletivos.

A solicitação pode ser
feita nos Postos de Atendimento
da SPTrans ou por Correio. Além
de levar (ou enviar) uma foto re-
cente, tamanho 3x4, é necessário
uma cópia simples dos seguintes 
documentos:

Documento de identificação
oficial com foto (RG, CNH,
CIE);

CPF; 
Comprovante recente de re-

sidência – máximo 06 meses
(conta de telefone, luz, gás); 

Número(s) de telefone para
contato.

O envio pelos Correios deve
ser para o seguinte destinatário:
 Caixa Postal 77075, CEP
01014-970

Quem quiser antecipar o pe-
dido pode enviar a documenta-
ção três meses antes de comple-
tar 60 anos, mas o Bilhete só é
entregue na data do aniversário.

SP Negócios abre inscrições
para seminário de capacitação

de novos exportadores
A SP Negócios - agência de

promoção de investimentos e
exportações do município de
São Paulo - abriu inscrições
para o Seminário “Precificação
para a Exportação”, que vai
ocorrer no dia 1º de agosto,
quarta-feira, na Biblioteca Mu-
nicipal Alceu Amoroso Lima,
no bairro de Pinheiros. As ins-
crições são gratuitas para um
total de 130 vagas a empresas
interessadas em iniciar ou am-
pliar exportações.

As inscrições podem ser fei-
tas pelo link abaixo. O seminá-
rio faz parte do programa São
Paulo Exporta, da SP Negócios,
para capacitar e informar prin-
cipalmente pequenas e médias
empresas paulistanas das áreas
de serviços e industriais sobre
as possibilidades de acesso ao
mercado externo.

“São Paulo é a cidade que
mais exporta no país, com US$
7,5 bilhões só no primeiro se-

mestre de 2018. Mas apenas
2.700 pequenas e médias empre-
sas de serviços e industriais do
município — pouco mais de 1%
do total — se dedicam ao mer-
cado externo, o que demonstra
o enorme potencial para o nos-
so trabalho de mobilização e ca-
pacitação de novos exportado-
res”, explica o presidente da SP
Negócios, Juan Quirós.

O seminário terá a participa-
ção de especialistas em expor-
tação da SP Negócios, Fecap,
Ibmec, Associação Brasileira de
Embalagem, FEA-USP e ESPM,
com apoio da Apex-Brasil, Pre-
feitura Municipal de São Paulo
e Ministério das Relações Ex-
teriores.

Conteúdo
Painel 1  - A Inteligência

competitiva e os impactos na
definição do mix de marketing
e no preço de exportação.

- Aspectos financeiros, aná-

lises e previsões para as varia-
ções cambiais;

- Mecanismos de proteção
ao risco cambial;

- Aspectos práticos sobre a
lógica da formação de preços e
as correlações entre as despesas
e o mix de marketing;

- A brasilidade vende? Ado-
tar signos brasileiros na marca
e nos produtos é uma boa estra-
tégia?

Painel 2 - Sistemas de cria-
ção de valor e a inteligência
competitiva.

Vídeo: A percepção do mer-
cado sobre a sustentabilidade. O
comprador internacional está
disposto a pagar mais?

- Preço e valor, qual o mais
relevante em uma negociação
internacional?

- Social marketing: autenti-
cidade e experiência na intera-
ção com os consumidores;

- Design e tendências mini-

malistas presentes nas embala-
gens, estratégias e nos negóci-
os.

Palestrantes e painelistas
Silvana Gomes (Gerente de

Negócios e Exportação da São
Paulo Negócios)

Heber Pessoa da Silveira
(Analista do Banco Central e
Docente na Fecap)

Letícia Feddersen (CEO da
SoulBrasil Cuisine)

Peter Feddersen (CFO da
SoulBrasil Cuisine)

Miriam Pires Eustachio de
Medeiros Vale (Docente na Fe-
cap e no Ibmec)

Gisella Schulzinger (Presi-
dente da Associação Brasileira
de Embalagem – Abre)

Paulo Kazaks (CEO da Swe-
et Hair Professional)

Diego Bonaldo Coelho (Do-
cente na FEA-USP e Coordena-
dor de Multinacionais na ESPM)

Inscrições: https://goo.gl/
forms/vLVn4lgLZy6j2Ihd2

Shows, peças e contação de histórias
fazem parte das atividades das

bibliotecas de São Paulo
Estimular, ampliar e fidelizar

os frequentadores das bibliote-
cas municipais é um dos objeti-
vos da Secretaria Municipal de
Cultura. Em todos os 54 equi-
pamentos são oferecidas ativida-
des como contação de histórias,
shows e peças teatrais, além do
incentivo à leitura, através das
equipes de atendimento. A Pre-
feitura de São Paulo trabalha para
revitalizar as bibliotecas, assim
como ocorre na Colômbia, Chi-
le e França, promovendo uma
nova visão a seu respeito.

Durante o mês de julho, as
bibliotecas municipais oferecem
uma programação especial para
os frequentadores .  Confira
todas as atividades gratuitas
e  para  todos os  públ icos .
Para que a programação seja
acessíveis  a  todos,  vários
equipamentos  ampl ia ram
seus horários de atendimen-
to, abrindo também aos do-
mingos e oferecendo inter-
pretação com Libras e audi-
odescrição. Clique aqui para
ter acesso à lista dos horários
diferenciados.

Como participar
Para ter acesso às atividades

das bibliotecas, basta o muníci-
pe se dirigir ao endereço que lhe
seja mais conveniente e procu-
rar a atração desejada. Já para
retirar livros é preciso apresen-
tar um documento com foto e
comprovante de endereço. Em
todos os equipamentos, a rede
wi-fi está ativada e liberada para
o público.

Atividades com intérprete de
Libras e audiodescrição:

Travessuras de Palhaço -
CIA Anjos Voadores

Data: 19/07 (quinta-feira)
Horário: 14:00
Local: Biblioteca Raul Bopp

- Rua Muniz de Souza, 1155 -
Aclimação

Sobre: Inspirado nas esque-
tes de palhaços, música e a ma-
gia do malabarismo, o  espetá-
culo é um convite ao público
para participar do universo cir-
cense, por meio da história de
uma trupe de palhaços que dis-
puta um espaço para se apresen-
tar no circo. No meio dessa com-

petição, recheada de travessuras,
pouco a pouco eles descobrem
valores mais importantes que a
conquista de um lugar no palco.

Serviço: Tradução para Libras
Observações: 50min, gratui-

to, livre.

Recontando uma Aventura
Data: 21/07 (sábado)
Horário: 13:00
Local: Biblioteca Sérgio

Buarque de Holanda - Rua Vic-
tório Santim, 44 - Itaquera

Sobre: Dois garis traba-
lham em sua rotina diária, fa-
zendo a limpeza de uma esqui-
na qualquer da cidade. Carre-
gam uma grande lixeira, reple-
ta de sucatas recolhidas em seu
dia de trabalho. É quando, por
meio de uma simples lembran-
ça, embarcam em uma aventu-
ra inesperada, recontando, de
forma extremamente criativa,
lúdica e bem-humorada, o clás-
sico “Moby Dick”.

Serviço: Tradução para Li-
bras

Observações: 60min, gratui-
to, livre.

Tambú e Candongueiro
Data: 27/07 (sexta-feira)
Horário: 14:30
Local: Biblioteca Affonso

Taunay - Rua Taquari, 549 -
Mooca

Sobre: Através da pesquisa
na linguagem do palhaço, o es-
petáculo mescla cenas do circo
tradicional, circo contemporâ-
neo, modalidades circenses e a
cultura popular.

Serviço: Tradução para Libras
Observações: 60min, gratui-

to, livre.

Tambú e Candongueiro
Data: 31/07 (terça-feira)
Horário: 14:00
Local: Biblioteca Malba

Tahan - Rua Brás Pires Meira,
100 - Jardim Susana/Veleiros

Sobre: Através da pesquisa
na linguagem do palhaço, o es-
petáculo mescla cenas do circo
tradicional, circo contemporâ-
neo, modalidades circenses e a
cultura popular.

Serviço: Tradução para Libras
Observações: 50min, gratui-

to, livre.

Mutirão do Emprego com 1.800 vagas
 terá participação da Secretaria do Trabalho

e Empreendedorismo
A Secretaria Municipal de

Trabalho e Empreendedoris-
mo (SMTE) estará no Mutirão
do Emprego, na segunda-feira
(16), na sede do Sindicato dos
Comerciários de São Paulo.
Serão disponibilizadas 1.800
vagas em ocupações como ven-
dedores de roupa, operadores
de caixa, atendentes, reposito-
res, estoquistas, entre outras.
Aprendizes, estagiários e pro-
fissionais com deficiência
também contarão com oportu-
nidades de emprego. Cerca de
300 ocupações serão direcio-
nadas para pessoas com defi-
ciência. A expectativa é de
que, no mínimo, 2.000 pesso-
as passem pelo local.

O evento, organizado com
o Sindicato dos Comerciários,
contará com representantes

dos departamentos de recur-
sos humanos das empresas do
setor, que receberão currícu-
los e também darão início a
processos seletivos dos can-
didatos. Entre elas estão Pão
de Açúcar, Telhanorte, Carre-
four, Droga Raia e Drogasil.

Para a secretária municipal
de Trabalho e Empreendedo-
rismo, a sinergia das ações da
Prefeitura com o Sindicato
dos Comerciários, no Mutirão
do Emprego, é extremamente
benéfica para a população.
“Ações como essa, unindo o
setor privado, os sindicatos e
a Prefeitura têm importante
reflexo na sociedade. Esta-
mos todos comprometidos em
melhorar a situação dos traba-
lhadores e ampliar as oportu-
nidades de trabalho e geração

de renda à população”, afirma
Aline Cardoso.

“Diante da reestruturação
pela qual passa o sindicalismo,
optamos por dar um passo im-
portante no sentido da inclu-
são social dos desempregados
de São Paulo, ao promover o
Mutirão do Emprego”, diz o
presidente do Sindicato dos
Comerciários de São Paulo,
Ricardo Patah.

A equipe do Centro de
Apoio ao Trabalho e Empreen-
dedorismo (CATe), da SMTE,
oferecerá a emissão de car-
teira de trabalho. Para ser
atendido,  basta levar uma
foto 3x4 recente e o RG. O
serviço é gratuito. Os técni-
cos também orientarão so-
bre como concorrer a  uma
vaga de emprego nas 24 uni-

dades do CATe.
Durante o evento, para o

atendimento com as empresas
participantes, os interessados
devem levar RG, CPF, carteira
de trabalho e comprovante de
residência. Será obrigatório
apresentar o currículo para
participar do Mutirão. O tra-
balhador passará por uma tri-
agem e será encaminhado para
a vaga, levando-se em conta o
perfil profissional.

Serviço
Mutirão do Emprego
Data:16.07 (segunda-fei-

ra)
Horário: 9h às 17h
Endereço: Rua Formosa,

99, Centro (Sindicato dos Co-
merciários de São Paulo)

Atendimento gratuito
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EUA devolvem crianças aos
pais a conta-gotas, critica

Aloysio Nunes
O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, avalia

que os Estados Unidos estão fazendo a reversão da política de
separação de crianças de seus pais que tentaram imigrar ilegal-
mente no país em ritmo muito lento. “É algo que está ocorrendo
a conta-gotas”, criticou na sexta-feira, (13), após reunião na sede
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

De acordo com o ministro, que esteve em Chicago no dia 5,
para se reunir com representantes dos diversos postos do Itama-
raty nos países da América do Norte e tratar do tema da separa-
ção de crianças brasileiras de suas famílias, há um problema de
organização dos norte-americanos. Os adultos estão sendo sub-
metidos a departamentos da administração diferente de seus fi-
lhos e, com isso, as autoridades não têm conhecimento da liga-
ção de parentesco entre eles.

Em sua visita, o ministro disse que conversou com 28 crian-
ças brasileiras em dois abrigos de Chicago e que, durante a sua
estada, notou uma variação do número de crianças. “Num dia ha-
via no abrigo 21 crianças. No dia seguinte, eram 20”, disse.

Ele ouviu dos menores sobre o desejo de continuar no país
estrangeiro. “Elas [crianças] estão muito firmes, querem ficar
nos Estados Unidos. Elas estão muito a par de todos os procedi-
mentos a que estão submetidas, e a que os seus pais também es-
tão submetidos. Muitas estão em busca de uma família que possa
acolhê-las, no caso de os pais serem deportados. Algumas crian-
ças muitos pequenas não têm a menor noção do que está aconte-
cendo, aí o trauma é maior”, disse

Crueldade
O ministro reforçou a crueldade da política de separação nor-

te-americana. “Consideramos que é uma medida cruel. As crian-
ças submetidas a essa separação recebem um trauma que pode
marcá-las para o resto da vida”, disse.

Aloysio Nunes orienta os brasileiros a não tentar entrar ile-
galmente nos Estados Unidos, e pediu senso de responsabilidade
aos pais. “Um pai que vai para os Estados Unidos passando por
uma fronteira perigosa, como a do México, em que muitas pes-
soas desaparecem, morrem, são assassinadas, submetendo os fi-
lhos a algo que já existia no governo Obama e que ficou mais
grave no governo Trump, é uma irresponsabilidade”, declarou.
(Agência Brasil)

A Comissão Especial de Li-
citação do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) emitiu um co-
municado relevante informando
que suspendeu, sem prazo deter-
minado, o edital de leilão de seis
distribuidoras da Eletrobras, pre-
visto para o dia 26 de julho. De
acordo com o BNDES, a infor-
mação foi divulgada em consequ-
ência da decisão, divulgada  na
quinta-feira, (12), da juíza Maria
do Carmo Freitas Ribeiro, da 19ª

Vara Federal do Rio de Janeiro.
Ainda no comunicado, o

BNDES afirmou “que os órgãos
competentes estão avaliando os
recursos legalmente cabíveis”
contra a decisão. O banco acres-
centou que tão logo haja a auto-
rização legal para continuidade
do processo, será divulgado
novo cronograma conforme está
previsto no edital.

Decisão
A decisão da magistrada foi

em resposta a uma ação da As-
sociação dos Empregados da
Eletrobras (AEEL) para suspen-
der o processo licitatório, em
especial, a fase de entrega de
documentos pelos proponen-
tes para habilitação no cer-
tame. Na alegação, a AEEL
indica que ainda não ocorreu
a deliberação final do poder
legislat ivo de autorização
para a venda das distribuido-
ras, o que representa a nuli-
dade do edital. A juíza decla-

rou que diante do exposto,
resolveu deferir a tutela de ur-
gência para suspender o proces-
so licitatório.

As distribuidoras que estão
no processo são a Companhia
Boa Vista Energia S.A., a Com-
panhia Energética de Alagoas, a
Companhia Energética do Piauí,
a Centrais Elétricas de Rondô-
nia S.A., a Companhia de Eletri-
cidade do Acre S.A. e a Amazo-
nas Distribuidora de Energia.
(Agência Brasil)

Confiança do consumidor recuou
6,1% em junho, aponta SPC

O Indicador de Confiança do
Consumidor recuou 6,1% em
junho na comparação com maio.
Com esse recuo, o indicador re-
trocedeu para 38,8 pontos, o que
representa o mais baixo patamar
desde janeiro de 2017, início da
série histórica. Os dados foram
apurados pelo Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Brasil) e
pela Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL).

Pela metodologia, o indica-
dor varia de zero a 100, sendo
que resultados acima de 50 pon-
tos demonstram o predomínio
de otimismo, ao passo que abai-
xo de 50, o que prevalece é a vi-
são pessimista.

Na avaliação do presidente
da CNDL, José Cesar da Costa,
mesmo com o fim da recessão,
a confiança do consumidor en-
contra dificuldades para atingir
resultados consistentes, tendo
em vista o tímido crescimento
da economia, que ainda não se
recuperou das perdas acumula-
das ao longo da crise e nem se
reflete em melhora efetiva nos
dados de emprego e renda. Em
junho, o quadro foi agravado pela
paralisação dos caminhoneiros
ocorrida ao final de maio.

“Ao chamar a atenção para a
questão dos preços dos combus-
tíveis, para a alta carga tributá-
ria e para a deficiência da ma-
triz de transportes, o protesto
reforçou a Indicador de Con-
fiança do Consumidor a per-
cepção negativa sobre a situa-
ção econômica, trazendo de
volta a memória da crise. Esses
são fatores relevantes que im-
pactaram a queda da confiança”,
explica o presidente.

O Indicador de Confiança é
composto pelo Indicador de Ce-
nário Atual, que caiu de 30,8
pontos para 28,9 pontos em um
mês e pelo Indicador de Expec-
tativas, que retrocedeu ao passar
de 51,8 pontos em maio para
48,6 pontos em junho.

Momento econômico
De acordo com o levanta-

mento, em cada dez brasileiros,
oito (79%) avaliam negativa-
mente as condições atuais da
economia brasileira. Para 18%,
o desempenho é regular, e para
apenas 1% o cenário é positivo.
Entre aqueles que avaliam o cli-
ma econômico como ruim, a
principal explicação é o desem-
prego elevado, citado por 67%
dos entrevistados.

Mesmo com a inflação sob
controle, os preços considera-
dos altos foram citados por 62%
dos consumidores, assim como
os juros, mencionados por 48%.
Há ainda 30% de entrevistados
que atribuem o momento ruim a
desvalorização do real frente ao
dólar.

Já quando se trata de respon-
der sobre a própria vida financei-
ra, o número de consumidores
insatisfeitos é menor do que
quando se avalia a economia do
Brasil como um todo, mas ainda
assim é elevado. De acordo com
a sondagem, 45% dos brasileiros
consideram a atual situação fi-
nanceira como ruim ou péssima.
Outros 45% consideram regular
e um percentual menor, de 8%,
consideram o momento bom.

Dentre os entrevistados
que trabalham, 29% conside-
ram média ou alta a probabili-
dade de serem demitidos. Para
25%, o risco é baixo e 46%
não temem ser dispensados
pelos seus patrões.

A pesquisa ainda mostra que
o alto custo de vida supera o
endividamento como o fator
que mais pesa no orçamento
das famílias: 45% e 21%, res-
pectivamente.

Questionados sobre o com-
portamento dos preços, 95%
notaram aumento nos postos de
combustíveis em relação a maio,
ante 82% da sondagem anterior.
Na avaliação da economista-
chefe do SPC Brasil, Marcela
Kawauti, a expectativa é de que
neste semestre a atividade eco-
nômica não reaja na intensidade
necessária para melhorar os da-
dos de emprego e de renda da

população.
“As projeções apontam para

uma desaceleração no ritmo da
retomada, que já era lento e ain-
da foi prejudicada pela paralisa-
ção dos caminhoneiros. Temas
importantes como a agenda fis-
cal e as reformas estruturais fo-
ram perdendo força nos últimos
meses e isso impacta as expec-
tativas de forma negativa”, expli-
ca Marcela Kawauti.

Eleições
Para Marcela, há ainda um

componente imprevisível que
são as eleições de outubro. “As
eleições têm impactado no sen-
tido de que o consumidor não
consegue ter uma previsibilida-
de, ainda temos uma economia
que está crescendo muito menos
do que se imaginava, a expecta-
tiva do Produto Interno Bruto
(PIB) era de mais de 2% e agora
está mais perto de 1%. Ainda tem
o fato de os empresários segu-
rarem os investimentos também
por conta dessa imprevisibilida-
de, o mercado de trabalho demo-
ra mais a se recuperar”, analisa.

A economista explica ainda
que, embora a recessão tenha
terminado em janeiro do ano
passado, os reflexos continuam
presentes. “Ainda não entramos
numa fase de plena recuperação,
os efeitos dessa recessão ainda
são muito fortes. Acredito que a
recessão só terminará mesmo
quando a gente tiver um pouco
mais de previsibilidade, o que
deve acontecer só depois das
eleições e ainda existe o risco,
dependendo de quem for eleito,
de a gente voltar a ter um ano
muito ruim, se for eleito alguém
muito extremista para o cargo de
presidente”, acredita Marcela.

No entendimento da econo-
mista, a greve dos caminhonei-
ros também teve reflexo na que-
da do índice de confiança. “Aca-
bou mostrando também o quan-
to a gente precisa colocar um
governo mais ativo e o quanto
precisamos de reformas em in-
fraestrutura. A greve acabou evi-

denciando muito os problemas
do país”.  

Pessimistas
A sondagem também procu-

rou saber o que os brasileiros
esperam do futuro da economia
do Brasil, e descobriu que a mai-
oria, 53%, está declaradamente
pessimista. Quando essa avalia-
ção se restringe à vida financei-
ra, no entanto, o volume de pes-
simistas cai para 19%. Os oti-
mistas com a economia são ape-
nas 11% da amostra, ao passo
que para a vida financeira, o per-
centual sobe para 53% dos en-
trevistados.

Para justificar a percepção
predominantemente negativa
com os próximos seis meses da
economia, 65% citam proble-
mas políticos e escândalos de
corrupção, ao passo que 41%
atribuem esse sentimento ao
desemprego que segue alto no
país. Já entre os pessimistas com
a própria vida financeira, 69%
demonstram incômodo com a
elevação dos preços e 40%
acham que a economia fraca im-
pacta na sua vida particular.

Em sentido contrário, tanto
os otimistas com a economia
quanto com a própria vida finan-
ceira, não sabem explicar ao cer-
to a razão desse sentimento po-
sitivo, já que 57% e 35%, res-
pectivamente, não souberam
apontar razões específicas e ape-
nas acreditam que coisas boas
devem acontecer nos próximos
seis meses.

A pesquisa abrangeu 12 ca-
pitais das cinco regiões brasilei-
ras: São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Porto Alegre,
Curitiba, Recife, Salvador, For-
taleza, Brasília, Goiânia, Ma-
naus e Belém.

Juntas, essas cidades somam
aproximadamente 80% da popu-
lação residente nas capitais. A
amostra, de 801 casos, foi com-
posta por pessoas com idade su-
perior ou igual a 18 anos, de
ambos os sexos e de todas as
classes sociais. (Agência Brasil)

Disputa comercial entre
China e EUA pode beneficiar

soja brasileira
Em resposta à sobretaxa im-

posta pelos Estados Unidos a pro-
dutos chineses, o país asiático
anunciou medidas contra impor-
tações de produtos norte-ameri-
canos no último dia 6. A disputa
comercial entre os dois gigantes
já repercute na economia brasi-
leira, por exemplo, com o aumen-
to da procura pela soja, um dos
produtos taxados pela China.

Especialistas ouvidos
pela Agência Brasil apontam
que essa queda de braço, resulta-
do da política protecionista do
governo de Donald Trump, pode
favorecer alguns setores brasilei-
ros a curto prazo, mas que em
médio e longo prazo essa guerra
pode representar um retrocesso
para a economia global.

Pesquisador do Centro de
Agronegócios da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV Agro), Feli-
ppe Serigatti, avalia que essa
disputa pode resultar em um
crescimento econômico menor
para os dois países, o que afe-
taria outras nações. “Isso não é
bom nem para o Brasil nem para
a economia mundial como um
todo. No final das contas, nin-
guém exatamente sai ganhando
com essa disputa”, apontou.

Ele lembra que setores como
o da soja brasileira podem lucrar
mais imediatamente ao suprir a
demanda chinesa, mas isso pode
gerar desequilíbrio com outros
parceiros mundiais. Serigatti ex-
plica que o preço da soja aqui vi-
nha ficando abaixo da cotação na
Bolsa de Chicago, o que é positi-
vo ao se vender para a China, mas
pode implicar um preço incompa-
tível com o mercado europeu.

“Se a soja no Brasil fica mais
cara, o farelo de soja que sai da-
qui também fica mais caro, logo
o nosso preço fica menos com-
petitivo na Europa. Isso pode fa-
vorecer, por exemplo, o farelo de
soja norte-americano, uma vez
que a soja lá, comparado com o
preço da soja aqui, está mais ba-
rato”, exemplificou.

O embaixador Rubens Barbo-
sa, que atuou em Washington no
início dos anos 2000, também
avalia que a ampliação deste ce-
nário de disputa será “ruim para
todos”. “Vão aumentar o custo, o
preço das commodities, afetando
todo mundo, inclusive o Brasil.
Uma guerra comercial nesse ní-
vel vai significar também uma
redução do crescimento da eco-
nomia e diminuição do comércio
exterior”, disse em recente en-

trevista à TV Brasil.
Para o presidente da Câmara

de Comércio e Indústria Brasil
China, Charles Tang, países como
Brasil, Argentina e Austrália de-
vem ajudar a suprir a demanda
chinesa, mas em longo prazo
esse desequilíbrio pode “danifi-
car a economia mundial”. “Todo
mundo vai ser perdedor”, criti-
cou.

Ele destacou que o Brasil é
maior exportador de soja para a
China. “Os Estados Unidos ex-
portavam aproximadamente 40
milhões de toneladas, e o Brasil
exporta cerca 50 milhões de to-
neladas. Para substituir o forne-
cimento americano, vai ter que
quase dobrar a exportação”, dis-
se. Segundo ele, “o importante é
que a China entendeu pela primei-
ra vez que o fornecimento norte-
americano é instável e mais uma
vez o povo chinês entendeu que
essa instabilidade é perigosa”.

Competitividade
Rogério Araújo, coordenador

de Planejamento e Inteligência
da Agência Brasileira de Desen-
volvimento Industrial (ABDI),
órgão ligado ao Ministério da In-
dústria, Comércio Exterior e Ser-
viços (MDIC), destaca que o
mercado brasileiro está pronto
para aproveitar as oportunidades
advindas das disputas entre Chi-
na e Estados Unidos, mas é pre-
ciso investimento para tornar
este incremento em um ganho
efetivo de mercado.

“A gente consegue isso com
uma ampliação de investimentos
focados em inovação e num se-
tor produtivo que está crescendo
ao redor do mundo, que é o setor
produtivo conectado à economia
digital, à indústria 4.0,”, avaliou.
Ele defendeu ainda a “conexão
entre vários setores da economia,
sejam os serviços de alto conhe-
cimento com a indústria, seja a
indústria com a agricultura”.

Hoje o jornal francês Le
Monde  apontou o Brasil como
“grande vencedor” da guerra de
sobretaxas entre os EUA e a Chi-
na. Segundo o jornal, as exporta-
ções brasileiras de soja estão fa-
vorecidas, e o preço do produto
no país superou a cotação da Bol-
sa de Chicago. O Wall Street
Journal  também cita o Brasil
como beneficiário imediato pelo
contexto atual, mas aponta que o
país não produz hoje o suficien-
te para abastecer sozinho a
China. (Agência Brasil)

Gratuidade de energia pode gerar
impacto de R$ 742 milhões por ano

A gratuidade do pagamento
da conta de luz para as famílias
de baixa renda que consomem
até 70 quilowatts-hora por mês
pode gerar um impacto de R$
742 milhões por ano, com au-
mento de 0,5% na conta de luz
dos consumidores, segundo a
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel).

A isenção foi incluída por
meio de emenda na Câmara dos
Deputados a projeto de lei que

viabiliza a privatização de seis
distribuidoras de energia elétri-
ca da Eletrobras na Região Nor-
te. O projeto ainda precisa ser
aprovado pelo Senado e sancio-
nado pelo presidente Michel
Temer para ter validade.

A Conta de Desenvolvimen-
to Energético (CDE) já tem a
tarifa social. Caso a medida seja
aprovada, os gastos por ano com
a medida subirão de R$ 2,28 bi-
lhões para R$ 3,02 bilhões.

Atualmente, a tarifa social
de energia estabelece descon-
tos ao consumidor de baixa
renda cadastrado no valor de
65% no consumo registrado
de até 30 kWh/mês; de 40% na
faixa de 31 kWh até 100 kWh/
mês; e de 10% na faixa de 101
kWh até 220 kWh/mês.  A
isenção no pagamento, atual-
mente, atinge apenas índios e
quilombolas.

Outra emenda aprovada per-

mite a pequenas centrais hidre-
létricas com pelo menos uma
unidade geradora (turbina) em
funcionamento terem seu pra-
zo de autorização contado a
partir da operação comercial
dessa unidade, exceto as que
tiverem penalidade pela Ane-
el quanto ao cronograma de
implantação. A Aneel infor-
mou que ainda está avaliando
o impacto dessa emenda.
(Agência Brasil)

Setor de serviços tem queda em maio
devido à greve dos caminhoneiros

O volume de serviços no
país caiu 3,8% na passagem de
abril para maio. Essa foi a que-
da mais intensa desde o início
da série histórica da pesquisa,
em janeiro de 2011. Segundo o
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), assim
como aconteceu com a indús-
tria e o comércio, os serviços

foram fortemente afetados pela
greve dos caminhoneiros, na
segunda quinzena de maio.

Em relação a maio de 2017,
o volume de serviços também
recuou 3,8%, a maior queda
desde abril de 2017 (5,7%). Os
serviços acumulam quedas de
1,3% no ano e de 1,6% em 12
meses. Os dados são da Pesqui-
sa Mensal de Serviços (PMS),
divulgada na sexta-feira, (13)
pelo IBGE.

A greve dos caminhoneiros
causou maior decréscimo no se-
tor de transportes, serviços auxi-

liares de transporte e Correios -
 Tomaz Silva/Agência Brasil

As cinco atividades tiveram
queda de abril para maio. A ati-
vidade com maior decréscimo
foi transportes, serviços auxi-
liares de transporte e correios,
com um recuo de 9,5% no pe-
ríodo. Entre os serviços de
transporte terrestre, segmento

afetado diretamente pela greve,
a queda chegou a 15% de abril
para maio.

As demais atividades tive-
ram as seguintes quedas: outros
serviços (2,7%), serviços pro-
fissionais, administrativos e
complementares (1,3%), servi-
ços de comunicação e informa-
ção (0,4%) e serviços prestados
às famílias (0,3%).

O agregado de atividades tu-
rísticas, que analisado de forma

separada pelo IBGE, também teve
queda no volume de serviços:
2,4%. (Agência Brasil)
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recursos da loteria para segurança
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O ministro da Secretaria de
Governo, Carlos Marun, infor-
mou na sexta-feira, (13) que o
governo vai revogar a Medida
Provisória 841, que destina re-
cursos das loterias federais para
o Fundo Nacional da Segurança
Pública (FNSP). Será editada
uma outra medida provisória que
atenda aos pleitos dos ministé-
rios da Cultura e do Esporte, que
se queixaram de perda de recur-
sos com a medida.

“O presidente da República
[Michel Temer] entendeu serem
pertinentes alguns dos pleitos
colocados por setores que se
sentiram prejudicados pela
MP 841 e determinou que hou-
vesse uma reavaliação. Pre-
tendemos, hoje, chegar a um
consenso no governo em re-
lação a isso”, disse Marun em
entrevista durante café da ma-
nhã com jornalistas. Segundo
Marun, a ideia é que o repasse de
recursos para a segurança pública
não seja prejudicado.

Hoje ainda, o ministro fará
reunião sobre o tema com repre-
sentantes das pastas do Esporte,
da Cultura, Segurança Pública,
Previdência, Fazenda, Casa Civil
e da Caixa Econômica Federal.

Após o governo editar e Me-
dida Provisória 841, no dia 11
de julho, os ministérios da Cul-

Ministro da Secretaria de Governo da Presidência da
República, Carlos Marun

tura e do Esporte divulgaram
notas se queixando que a desti-
nação para a segurança pública
vai reduzir recursos recebidos
das loterias pelas pastas.

“A primeira medida provisó-
ria considerava que alguns recur-
sos estariam contingenciados e
por isso não chegariam aos be-
neficiários. Uma avaliação que
fizemos foi no sentido de que
esse contingenciamento poderia
ser superado durante o ano, en-
tão, havia o risco de uma real di-
minuição dos valores destinados
especialmente ao setor de cultu-
ra e esporte”, explicou Marun.

Ritmo legislativo
Com as eleições no segun-

do semestre deste ano, o minis-
tro avaliou que o ritmo da pauta
legislativa do governo deve ser
reduzido. Segundo ele, serão
evitados temas polêmicos, que
vão ficar para depois do período
eleitoral. “Temos que nos adap-
tar a uma realidade. Devemos,
sim, diminuir nossa busca por
decisões legislativas. Decisões
polêmicas dificilmente serão
tomadas. Devemos realmente
não avançar com questões que
são polêmicas”, disse.

Marun avaliou que não ter
aprovado a reforma da Previdên-
cia foi uma “derrota”. “Nossa
derrota, que é uma derrota do
Brasil, foi a não aprovação da
reforma da Previdência”.

Eletrobras
Marun disse que o governo

deve recorrer da decisão da Jus-
tiça de suspender o leilão de dis-
tribuidoras da Eletrobras. Segun-
do ele, a ideia é manter a data pre-
vista, 26 de julho. “Foi suspen-
so [o leilão] por uma decisão
judicial, obviamente a área téc-
nica está avaliando essa decisão
e deve recorrer . Nossa ideia é
manter. Se chegar em conclu-
são contrária, ele será adiado.
Mas ainda estamos trabalhando
com a expectativa da realização
do leilão”.

Greve
O ministro voltou a afirmar

que o governo deve vetar a anis-
tia a multas por locaute apli-
cadas durante a greve dos ca-
minhoneiros. A isenção às
multas está prevista em emen-
da à Medida Provisória 832/
18, aprovada na Câmara dos
Deputados e no Senado. “Não
estamos dispostos a concor-
darmos com anistia a todos os ca-
sos de multas por locaute”, disse.

Em relação às multas de trân-
sito aplicadas durante a greve,
Marun disse que se tratam de
infrações e não de crimes, por-
tanto o entendimento é de que
essas podem ser anistiadas.
(Agência Brasil)
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Uma missão chefiada pelo
ministro dos Direitos Huma-
nos, Gustavo Rocha, embarca
neste sábado (14) para os Es-
tados Unidos em missão sobre
direitos humanos e migrações.
O principal ponto da pauta é a
questão das crianças brasilei-
ras separadas dos pais durante
entrada irregular no país. Ro-
cha esteve no país há cerca de
uma semana pra tratar do tema.

Além do ministro, também
integram a missão representan-
tes da Secretaria Especial de
Assuntos Estratégicos da Pre-
sidência da República. Eles vão
passar por Nova York, Wa-
shington e Boston e até o dia
20 tem reuniões em órgãos
multilaterais e organizações da
sociedade civil com atuação
voltada par a proteção de mi-
grantes.

Na agenda estão reuniões
com a representação brasilei-
ra junto à Organização dos Es-
tados Americanos (OEA), com
integrantes da Organização In-
ternacional para Migração
(OIM), do Alto Comissariado
dos Direitos Humanos das Na-
ções Unidas (ACNUDH) e da
Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH).

Missão brasileira vai
aos EUA tratar de
crianças separadas

dos pais
Os integrantes do governo

brasileiro ainda irão visitar
abrigos de imigrantes para ava-
liar a situação da recepção de
brasileiros nesses locais, o Es-
paço da Mulher Brasileira, em
Boston, e a Universidade de
Harvard.

Em entrevista exclusiva
à Agência Brasil, o ministro
Gustavo Rocha disse que está
determinado a garantir que fa-
mílias se reúnam de forma
definitiva. “A gente tem de res-
peitar as leis dos países. A gen-
te entende que cada país tenha
sua legislação específica. Mas
não podemos aceitar que essa le-
gislação venha a violar os direi-
tos humanos básicos, como o de
reunião de famílias. Nossa pre-
ocupação é garantir que os di-
reitos humanos sejam assegu-
rados de forma plena”, disse.

Segundo ele, o número de
crianças brasileiras ainda sepa-
radas dos pais varia diariamen-
te e estaria em torno de 50. O
caso mais preocupante é o de
uma criança de 8 anos que está
sozinha, em um abrigo em
Nova York. “Quero conversar e
ver essa criança de perto”, afir-
mou Gustavo Rocha. (Agência
Brasil)

Jungmann quer todos
os estados no sistema
de boletins de ocorrência

O Ministério da Segurança
Pública vai intensificar a parti-
cipação dos estados em um
sistema nacional de boletins
de ocorrência. Segundo balan-
ço divulgado na sexta-feira
(13) pela pasta, até agora, ape-
nas 14 dos 27 estados da fe-
deração têm suas bases de da-
dos no novo sistema.

Alguns estados, como o
Pará e o Amazonas e todos os
das regiões Sul e Sudeste, in-
cluindo o Rio de Janeiro, que
está sob intervenção na área de
segurança pública desde feve-
reiro, estão entre as unidades
federativas que ainda não atua-
lizam as informações na base
nacional de dados.

A integração está prevista na
lei que criou o Sistema Único
de Segurança Pública (Susp),
que entrou em vigor na quinta-
feira, (12) e, segundo o minis-
tro Raul Jungmann, a partir de
agora, passa a ser obrigatória.
Com isso, mandados de prisão
e a ficha de criminosos, por
exemplo, passam a ser com-
partilhadas nacionalmente.
“Esse é o caminho de todas as
nações do mundo que enfren-
taram o crime organizado”, dis-
se o ministro.

Até agora, o ministério, que
dará aos estados todo o suporte
para a integração, investiu R$
230 milhões no sistema, desen-
volvido pela mesma empresa
que cuida dos dados da Receita
Federal. Os estados que não
aderirem podem perder os re-
cursos do Fundo Nacional de
Segurança Pública. A expecta-
tiva da pasta da Defesa é que, até
2019, o sistema esteja todo in-
tegrado e funcionando.

“O boletim nacional de
ocorrências vai permitir um sal-
to em termos de produtividade
no combate ao crime, além da
integração das nossas policias”,
afirmou Jungmann.

Ao falar sobre a entrada em
vigor do Susp, o ministro des-
tacou que o novo sistema envol-
ve União, estados e municípi-
os. “Não tínhamos um sistema
nacional de segurança pública,
tínhamos um federalismo acé-
falo, cada estado definia sua po-
lítica de segurança pública. Ago-
ra temos que ter uma política
nacional de segurança que pas-
sa a ser definida com participa-
ção de vários órgãos do gover-
no federal, com a participação

da sociedade civil organizada,
do Ministério Público, Judici-
ário e da academia”, destacou.

Recursos
Sobre o anúncio feito nesta

sexta-feira pelo ministro da Se-
cretaria de Governo, Carlos
Marun, de que o governo vai re-
vogar a Medida Provisória
(MP) 841, que transferiu parte
dos recursos das loterias fede-
rais para o Ministério da Segu-
rança Pública, Jungmann ressal-
tou que a decisão do governo é
manter os recursos para a segu-
rança e, ao mesmo tempo, re-
compor o orçamento da cultu-
ra e dos esportes.

“Estamos conversando para
encontrar uma solução que con-
temple a todos. Como a MP an-
terior já está vigendo, nós não
perdermos um tostão”, expli-
cou o ministro. Ele informou
que uma nova medida provisó-
ria com o mesmo objetivo deve
ser editada pelo governo com
essas alterações.

Soltura de traficante
Outro assunto comentado

por Raul Jungmann foi a soltu-
ra de Leomar Oliveira Barbosa,
de 55 anos, ex-braço direito
do traficante Fernandinho Bei-
ra-Mar. Segundo a Diretoria-
Geral de Administração Peni-
tenciária, Playboy, como é co-
nhecido Leomar, foi solto ir-
regularmente, do Presídio Es-
tadual de Formosa, no Entor-
no do Distrito Federal, no dia
4 deste mês. Servidores da
unidade foram afastados e es-
tão sendo investigados.

“Acho um desastre. Isso ter
ocorrido é um equívoco, no meu
ponto de vista. [É] criminoso e
tem que se identificar quem são
os responsáveis e puní-los. É
inaceitável prender um bandido
como esse e ele ser solto por um
equívoco. Difícil até de acredi-
tar”, comentou o ministro.

Acre
Sobre o pedido de interven-

ção federal no Acre, apresenta-
do nesta semana ao presidente
Michel Temer por alguns sena-
dores e deputados da bancada
do estado, Jungmann lembrou
que um pedido como este deve
ser feito pelo governador do es-
tado, no caso, Tião Viana, mas
não foi o que ocorreu. (Agên-
cia Brasil)

Justiça Federal concede liberdade
a ex-ministro Henrique Alves

O juiz Francisco Eduardo
Guimarães Farias, titular da 14ª

MP investiga demissão em massa para
contratação de aliados de Crivella

O Ministério Público do
Rio de Janeiro (MPRJ) investi-
ga reclamação de demissão em
massa de funcionários da prefei-
tura do Rio de Janeiro para
admissão de pessoas alinhadas à
igreja da qual faz parte o prefei-
to Marcelo Crivella. O caso está
sob responsabilidade da  promo-
tora Gláucia Santana, titular da
5ª Promotoria de Justiça de Tu-
tela Coletiva da Cidadania.

A promotoria expediu ofíci-
os para a Casa Civil e as secre-

tarias municipais de Educação,
Assistência Social, Cultura e
Fundação Parques e Jardins so-
licitando informações sobre os
funcionários demitidos e admi-
tidos para os cargos. Os cargos
comissionados, entretanto, são
de livre nomeação, destacou
Gláucia Santana. 

“O que eu posso afirmar é
que foram expedidos ofícios
pedindo a relação de todas as
pessoas exoneradas dessas pas-
tas citadas e se isso aconteceu

por um único decreto e depois
vem a sequência das nomeações,
com a relação dos exonerados e
admitidos na atual gestão da pre-
feitura”, disse a promotora.

Procurada, a prefeitura do Rio
disse que está pedindo respostas
a todas as secretarias e órgãos ci-
tados no ofício do Ministério Pú-
blico, mas que as informações
pedidas só devem estar
disponíveis na sexta-feira (13).

Nesta quinta-feira (12),
a Câmara Municipal do Rio de

Janeiro rejeitou, por 29 votos a
16, o pedido de abertura de 
impeachment de Marcelo Cri-
vella, por crime de responsabi-
lidade e improbidade administra-
tiva. Os pedidos foram motiva-
dos por uma reunião promovida
pelo prefeito no Palácio da Ci-
dade, sede oficial da prefeitura,
no último dia 4, a um grupo de
fiéis evangélicos, quando foram
feitas promessas de atendimen-
tos de saúde e isenção de IPTU
para igrejas. (Agência Brasil)

Justiça concedeu liberdade provisória ao ex-ministro Henrique
Alves, que cumpria prisão domiciliar em Natal 

Vara da Justiça Federal no Rio
Grande do Norte, concedeu na

sexta-feira, (13) liberdade pro-
visória ao ex-ministro Henrique
Eduardo Alves, que cumpria pri-
são domiciliar em Natal.

O ex-ministro é réu no pro-
cesso da Operação Manus, onde
constam denúncias de organiza-
ção criminosa, lavagem de di-
nheiro e corrupção passiva.

O juiz, na sua decisão, esten-
deu a Henrique Alves os efeitos
da decisão do ministro do Su-
premo Tribunal Federal Marco
Aurélio Mello, que concedeu
habeas corpus ao réu Eduardo
Cunha no mesmo processo.

O advogado Marcelo Leal,
que defende o ex-ministro, está
neste momento na 14ª Vara da
Justiça Federal, em Natal, onde
ocorre o último ato de instrução
do processo com o interrogató-

rio de Eduardo Cunha. Ele dis-
se, por meio de nota, que a deci-
são da Justiça Federal atesta a
inocência de Henrique Alves.

“A liberdade de Henrique é
o coroamento de um processo
em que até mesmo as testemu-
nhas de acusação e os delatores
premiados atestaram a inocência
de Henrique Alves. O processo
está no final. Hoje será ouvido
o interrogatório do último réu,
Eduardo Cunha. Depois disso,
vem a fase de requerimento de
diligências, alegações finais e
sentença. Estou convicto dis-
so. Foram ouvidas quase 100
testemunhas neste processo e
todas, absolutamente todas,
confirmam a inocência de
Henrique!”, finalizou. (Agên-
cia Brasil)
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Presídio em Goiás libera por engano
detento que já atuou com Beira-Mar
O preso Leomar de Oli-

veira Barbosa foi liberado na
quarta-feira (4) do Presídio
Estadual  de  Formosa,  em
Goiás. Contudo, a soltura foi
marcada por um engano e não
deveria ter ocorrido.

A informação foi divulga-
da em nota pela diretoria-ge-

ral de Administração Peniten-
ciária do governo de Goiás.

O detento  é  conhecido
como Playboy . Ele é aponta-
do como já tendo atuado com
o traficante Fernandinho Bei-
ra-Mar. A Vara da Justiça Fe-
deral em Goiás expediu um
alvará de soltura referente a

um processo contra Leomar.
Contudo, a libertação não

poderia ter ocorrido porque
ainda há outras duas execu-
ções penais contra ele. Esses
casos não foram considera-
dos por funcionários do pre-
sídio no momento do recebi-
mento do alvará de soltura.

Em função do erro ,  os
serv idores  envolv idos  no
episódio foram afastados e
respondem a uma sindicância
para apurar os fatos e a res-
ponsabilidade pela liberação
indevida. Leomar é procura-
do pela  pol ícia .  (Agência
Brasil)

Governo do Rio paga nesta sexta-feira
salário integral do mês de junho

O governo do Estado do
Rio deposita, na sexta-feira
(13) ,  no  déc imo d ia  ú t i l ,
dentro da data de pagamen-
to  dos  venc imen tos ,  de

acordo com o calendário, os sa-
lários integrais de junho para os
457.243 servidores ativos, inati-
vos e pensionistas de todas as ca-
tegorias do estado.

A Secretaria de Estado
de Fazenda depositará o va-
lor líquido de R$ 1,68 bi-
lhão, com recursos proveni-
entes da arrecadação tribu-

tária. Os pagamentos serão
efetuados ao longo do dia,
mesmo após o término do
expediente bancário. (Agên-
cia Brasil)
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Expediente

Motos

A surpreendente Yamaha Fazer 250 ABS

Ela já está em sua quarta geração, mas
não deixa de surpreender. A Fazer 250 ABS
2018 que pilotamos foi totalmente remodela-

da, com sistema ABS de série, pneu traseiro
mais largo, banco duplo, design mais moder-
no e arrojado – com quatro opções de cores -
, farol e lanternas inteiramente em LED, pai-
nel digital completo e, principalmente, garan-
tia de 4 anos!

Além do preço de apenas R$ 15 mil, outra
vantagem da nova Fazer 250 é o Seguro Preço
Fixo. Por R$ 1.250,00 a R$ 1.350,00 por um
ano, o seguro cobre colisão, roubo, furto e res-
sarcimento em 100% da tabela Fipe.

Usamos a Fazer 250 ABS no trânsito diá-
rio de São Paulo e ela se mostrou muito ágil.
Com o novo chassi, com o motor fazendo par-
te da estrutura, o seu comportamento ficou
mais firme e melhor, com transição de direção
mais rápida e leve. A nova suspensão, que tem
as molas traseiras reguláveis, também copia
melhor as irregularidades do piso.

As novas rodas em liga leve ganharam
design mais arrojado e estão mais largas, na
frente e atrás. Os pneus Pirelli também são
mais largos e além de também apresentarem
aspecto agressivo, aumentaram a aderência,
tanto em reta quanto em curva. O que acres-

centou muito em segurança é o sistema ABS
de frenagem.

O motor monocilíndrico, flex, com novo
sistema de injeção e escapamento – com um
belo ronco -, com potência de 21,3 cavalos
com gasolina, associado ao câmbio preciso de
cinco marchas, garante uma boa elasticidade
e economia. Isto foi bem percebido ao levar
garupa e bagagens no trânsito pesado.

Destaque também para o belo e comple-
to painel digital e com iluminação em LED.
Tem os úteis indicadores de consumo instan-
tâneo, média de consumo, e quilometragem
rodada na reserva, além do velocímetro, o ho-
dômetro total e dois parciais, relógio, tacôme-
tro e luzes indicadoras de piscas, farol alto,
neutro e alerta de motor.

A posição de pilotagem ficou melhor e
mais agradável com o guidão mais largo e o
menor peso total da moto. O conforto é com-
plementado pela boa ergonomia do assento,
agora duplo.

Enfim, uma moto atraente, potente, eco-
nômica e com ótimo custo/benefício. Surpre-
endente.

Nacionais

Sentra ganha novo
sistema multimídia

O Sentra chega à linha 2019 com impor-
tante novidade de conectividade. O sedã mé-
dio passa a contar com o Nissan Multi-App,
sistema multimídia da linha de produtos Nis-
san, disponível para as versões SV (interme-
diária) e SL (topo de linha). A família do mo-
delo tem preço sugerido a partir de R$ 82.900,
para a versão S equipada com câmbio Xtro-
nic CVT.

O Nissan Sentra 2019 tem agora a mo-
derna central multimídia Nissan Multi-App,
que tem tela sensível ao toque de 6.2 pole-
gadas e permite a visualização de fotos e
vídeos com alta qualidade. O equipamento
conta ainda com a Multi-App Store, loja vir-
tual que permite baixar aplicativos como
Waze, Spotify, TuneInRadio, WeatherChan-
nel, Skype, entre outros. E, por meio de co-
nexão bluetooth, é possível realizar ligações,
visualizar contatos, ouvir músicas via áudio
streaming. A atualização é ‘Over The Air ’
na qual novas versões com melhorias e no-
vas funcionalidades são baixadas conforme
ficam disponíveis.

Completam o sistema o leitor de DVD
e a câmera de ré integrada. Outro diferen-
cial é a possibilidade de transferir arquivos
digitais de música e fotografia para o equi-
pamento, que conta com espaço para 2.2
Gb. Dessa forma, o usuário tem liberdade
para personalizar o sistema ao seu gosto.

Com o Nissan Multi-App também é pos-

sível acessar a internet (por meio da con-
tratação do serviço à parte), fazer buscas
por comando de voz, conectar o celular para
atender ligações por viva-voz (via Bluetoo-
th), ouvir música por meio da conexão com
iPod, streaming, rádio ou arquivos digitais
de mp3, tocar CDs e DVDs, além de visu-
alizar fotos e vídeos.

Diferentemente de outros sistemas en-
contrados no mercado, o Nissan Multi-App
conta com navegador por GPS, que poderá
ser atualizado via internet. O melhor de tudo
é que todas as funcionalidades podem ser
controladas diretamente na tela sensível ao
toque. O usuário também poderá configu-
rar a aparência das telas, escolhendo entre
várias opções, para deixar o equipamento
com a sua cara.

Design de personalidade
O design do Nissan Sentra tem toque

de esportividade, ressaltando a forte cone-
xão com as famílias de sedãs e crossovers
da Nissan vendidos nos principais merca-
dos globais. Os elementos de estilo que ca-
racterizam o modelo são os parachoques e
a assinatura da grade “V-Motion”, além da
tomada de ar inferior e faróis e lanternas.
O capô de vincos  pronunciados ressalta a
pegada esportiva do visual, assim como os
para-lamas dianteiros mais encorpados, que
dão aspecto robusto. A versão topo de linha

SL incorpora ainda contorno em LED nos fa-
róis em formato de bumerangue, na parte su-
perior, oferecendo aparência de veículo pre-
mium. As maçanetas e moldura das janelas
cromadas e luzes de direção nos retrovisores
reforçam o requinte.

As rodas de liga leve – aro 16 para ver-
são S e aro 17 para SV e SL – estão disponí-
veis como estepe em todos os três pacotes de
acabamento. Todas as versões contam com
a comodidade do sensor crepuscular dos fa-
róis. O interior aconchegante e espaçoso do
Nissan tem como destaques o volante inspi-
rado no do cupê esportivo Nissan 370Z e o
cluster central no painel de instrumentos e o
console central. O banco do motorista vem
de fábrica, na versão SL, com seis ajustes com
acionamento elétrico para assento e duas po-
sições para o encosto lombar.

O quadro de instrumentos tem tecnologia
TFT (Thin Film Transistor) e display de LCD
5 polegadas colorido de alta resolução na ver-
são SL. Os materiais de qualidade superior
estão presentes em partes como descansos
de braços, bancos – de couro –, painel suave
ao toque, além das portas, que ganharam aca-
bamento em piano black.

As comodidades não se limitam aos equi-
pamentos e acabamento. O fácil acesso ao
interior por conta do excelente grau de aber-
tura das portas, de quase 90º, característica
comum dos produtos Nissan, oferece mais
conforto aos passageiros. O entreeixos de 2,70
m permite aos passageiros com mais de 1,80
m, por exemplo, acomodar-se com muito es-
paço, sem encostar os joelhos nos bancos di-
anteiros mesmo quando esses estão recua-
dos.

O motorista tem à disposição ajuste de
altura do assento e também da coluna da di-
reção, que ainda pode ser regulada na pro-
fundidade e altura. Tudo isso desde a versão
de entrada. As versões SV e SL trazem ban-
cos de couro para reforçar a sofisticação.

Entre os outros equipamentos que se des-
tacam estão a chave-inteligente i-Key; acio-
namento elétrico para os quatro vidros com
um toque para motorista; botão para ignição
do motor; sensor de estacionamento traseiro
e controle de tração e estabilidade para todas
as versões. E além disto, ar-condicionado de
duas zonas com controle automático de tem-
peratura, câmera de ré é disponível a partir
da versão SV.

Importados

Neste mês de julho, a Kia Motors ofere-
ce condições especiais para o SUV médio-
grande Sorento, nas versões S.152.89 e
S.172.89, ano/modelo 18/19. Durante o perí-
odo, a marca está fornecendo bônus de R$
7.000 na compra dos modelos zero-quilôme-
tro, além de taxa de 0,99% a.m., com entrada
de 50% mais financiamento de 24 meses.

Com as condições especiais, o Kia So-
rento está disponível na Rede Autorizada de
Concessionárias por R$ 159.990 e R$
169.990, nas versões S.152.89 e S.172.89,
respectivamente.

As duas versões do Sorento vêm equi-
padas com motorização THETTA II de 2.4
litros, DOHC 16 válvulas Dual CVVT, à ga-
solina, capaz de desenvolver 172 cv a 6.000
rpm e 22,5Kgf de torque a 4.000 rpm. A
transmissão é automática de 6 velocidades,
com opção de trocas sequenciais. A versão
S.152.89 possui tração 4X2 (dianteira), en-

Lançar um SUV de porte grande no mer-
cado brasileiro, que ofereça as medidas mais
generosas da categoria, e defina um novo pa-
tamar de referência tecnológica neste dispu-
tado segmento, foram as premissas que nor-
tearam a decisão de importação do JAC T80
para o Brasil.

Chamado de S7 no mercado chinês, onde
foi lançado em 2017, o modelo tem como com-
promisso acomodar confortavelmente sete
ocupantes, o que, como se sabe, é uma tarefa
difícil para SUV´s. Com uma carroceria de

Bônus para o Kia
Sorento em julho

quanto a S.172.89 conta com tração inte-
gral nas quatro rodas (AWD -All Wheel
Drive).

Com acomodação para 7 passageiros, os
modelos possuem diversos recursos de segu-
rança, como air bags frontais, laterais e de
cortina, vidro com sistema antiesmagamento,
assistente de partidas em subida (HAC), con-
troles de estabilidade e tração e sensores de
estacionamento dianteiro e traseiro. Os SUVs
ainda contam com bagageiro no teto e novas
rodas de liga leve aro 18".

Os modelos também vêm equipados com
ar condicionado digital Dual Zone com co-
mando traseiro, central multimídia com câ-
mera de ré, sistema Bluetooth, entrada USB,
espelho retrovisor interno eletrocrômico e
chave Smart Key para abertura das portas
e partida do motor, além de controle de áu-
dio, computador de bordo e piloto automáti-
co no volante.

Truck

A Effa Motors comercializa no mercado
brasileiro, atualmente, quatro modelos de uti-
litários: as picapes K01 (motor 1.0, cabine sim-
ples), K02 (motor 1.0, cabine dupla), V21
(motor 1.3, cabine simples) e V22 (motor 1.3,
cabine dupla). Todos eles podem ser equipa-
dos, de fábrica, com vários acessórios ou re-
ceberem adaptações para atenderem diferen-
tes tipos de negócios. Isso pode incluir, por
exemplo, baú, gaiola alta, gaiola baixa, gaiola
full vidros e gaiola com lona. Com isso, os
veículos podem ter várias aplicações especí-
ficas, como realizar entregas seguras para
vidraçarias ou outros segmentos do comércio
e indústria.

As picapes Effa são ferramentas de tra-
balho muito eficientes em vários segmentos
de mercado, como vidraçaria, construção, lo-
jas diversas, estofarias, fornecedores de água
e empreendedores que desejam montar seu
próprio negócio.

Além disso, são veículos que se transfor-
maram numa ótima alternativa para o cami-
nhão no uso urbano, pois custam muito me-
nos e prejudicam menos o tráfego. Com suas
dimensões compactas, são muito versáteis e
podem chegar às vias mais estreitas com fa-

JAC T80 estreia
em novembro

4,79 metros de comprimento por 1,90 m de
largura, e entre-eixos de 2,75 m, o T80 cum-
prirá essa missão. Ele será o maior e mais
espaçoso SUV de sua classe.

Na esteira do JAC T40, que criou um
novo capítulo na produção de utilitários-es-
portivos da marca chinesa, o T80 será equi-
pado com motor 2.0 16V turboalimentado,
capaz de gerar algo ao redor de 200 cv e
mais de 30 kgfm de torque. O câmbio será
automático de 6 velocidades com dupla em-
breagem.

Effa oferece veículos
adaptados

cilidade.
A Effa Motors aposta num serviço de pós-

venda de qualidade para dar sustentação ao
crescimento planejado pela marca no Brasil
neste ano. Uma das ações para prestar um
melhor serviço ao consumidor foi ampliar a
sua rede de duas revendas em operação no
ano passado para 20 revendas atualmente –

com previsão de abertura de mais 10 até de-
zembro. Outra ação importante dentro desta
estratégia foi o lançamento, no ano passado,
do site www.lojavirtualeffamotors.com, que
comercializa online componentes de todos os
veículos já lançados pela marca no mercado
brasileiro, com entrega ao consumidor em até
cinco dias.


