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População brasileira deve chegar a
233,2 milhões em 2047, diz IBGE
Banco Nacional de Desenvolvimento
confirma leilão da Cepisa
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MP abre inquérito para apurar baixo
índice de vacinação infantil em SP
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Presidente Michel Temer participa de jantar em homenagem
aos chefes de Estado e de Governo do Brics (Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul), oferecido pelo presidente sulafricano, Cyril Ramaphosa
O presidente Michel Temer
já está na África do Sul para o
10º encontro do Brics, bloco

formado pelo Brasil, a Rússia,
Índia, China e África do Sul. Pelo
Twitter, ele falou de alguns de

Compra: 4,33
Venda:
4,34

OURO
Compra: 135,37
Venda: 163,52
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Guerra comercial EUA-China
pode atingir Brasil,
dizem especialistas
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Governo deve cortar mais de
R$ 5 bi de benefícios
irregulares do INSS
Até o final do ano, mais de R$
5 bilhões gastos em benefícios da
Previdência Social deverão ser
cortados por causa de irregularidades, que estão em apuração no
Ministério da Transparência e Con-

Sérgio Sette está na
Hungria para oitava rodada
do Mundial de F2
O Campeonato Mundial de
F2 chega nesta semana ao tradicional autódromo de Hungaroring, na Hungria. Atualmente
em sexto na classificação do
Campeonato, com 86 pontos, o
brasileiro Sérgio Sette Câmara
(YOUSE | Banco BMG | MRV |
CCR | CEMIG | GASMIG | Usiminas) espera subir na classificação após um fim de semana
de problemas, na Inglaterra.
Sette vive uma temporada
bastante movimentada. Com um
carro veloz desde o começo da
temporada o piloto da equipe inglesa Carlin já conquistou alguns pódios.
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troladoria-Geral da União (CGU).
O corte segue o trabalho de
revisão de benefícios sociais feito pelo Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Federais (CMAP). Página 3

78 equipes disputam título
do Circuito Paulista de
Basquete 3x3
Ao todo 78 equipes e mais
de 300 atletas disputam no final de semana, sábado e domingo, a quarta e última etapa do
IV Circuito Paulista de Basquete 3x3 que definirá os campeões da temporada 2018, no
Parque da Juventude, na capital paulista, com entrada gratui-

ta para o público.
Serão conhecidos os
campeões das categorias Sub
15 Misto, Sub 18 Masculino e Feminino, Sub 23 Masculino, +35 Masculino,
Adulto Feminino, Open
Masculino e Elite Masculino
(profissional).
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Brasil Ride 24 Horas de MTB
une a família e ajuda na
evolução dos iniciantes

Sérgio Sette

Pietro Fittipaldi disputa
sua primeira prova na
Indy em Mid Ohio
Foto/ IndyCar

EURO

Mulheres negras se
mobilizam para ampliar
presença na política

Esporte

Comercial
Compra: 3,70
Venda:
3,70
Turismo
Compra: 3,56
Venda:
3,86

seus compromissos durante os
três dias em que ficará na África. Temer anunciou que falará na
abertura da reunião plenária da
Cúpula do Brics. Além disso, terá
reuniões bilaterais com o presidente da China, Xi Jimping, e da
África do Sul, Ciryl Ramaphosa.
Na sexta-feira (27), Temer
participará de um encontro dos
líderes do Brics com outros líderes do continente africano.
“Na sexta, participo de encontro dos chefes de Estado do
Brics com outros líderes da
África p/ discutir o papel do
continente africano. A reunião
tem significado especial para o
Brasil. Somos um país formado por múltiplas culturas, e a
presença africana é uma das
mais expressivas”, disse Temer
na rede social.
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Paraíba, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Maranhão,
Paraná e Rio Grande do Norte) deverão ter redução no número de habitantes. Segundo
o IBGE, a principal característica dessas unidades da Federação é o saldo migratório negativo. No limite da projeção
em 2060, oito estados (Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Santa Catarina, Amapá,
Roraima, Amazonas e Acre)
não terão queda nas suas populações. O IBGE explicou
que eles apresentam saltos migratórios positivos e/ou têm taxas de fecundidade total mais
elevadas.
Página 3

O aguardado reencontro oficial de Pietro Fittipaldi com as pistas será neste final de semana em
Mid Ohio na Indy. O piloto brasileiro ficou sem competir desde 4
da maio, quando seu carro teve uma
pane elétrica e saiu reto em plena
curva Eau Rouge, uma das mais
velozes de Spa-Francorchamps. O
acidente causou a fratura das duas
pernas nos treinos das 6 Horas de
Spa, etapa do Mundial de Endurance (WEC).
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Pietro Fittipaldi

Foto/Fernanda Balster

Previsão do Tempo
Quinta: Dia de sol
com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Foto/ Cesar Itiberê/PR

A brasileira Tuca Oliveira,
35 anos , que mora há quase três
anos em Rafina, região de Atenas afetada pelo incêndio que já
causou a morte de 79 pessoas,
disse que viveu momentos de
desespero ao tentar fugir das
chamas. Ela e o marido que é
grego acompanhavam o movimento de helicópteros que buscavam água no mar para tentar
apagar o fogo na floresta, comum neste período do ano.
“Foi muito desesperador entender e ver que as pessoas não
estavam tendo dimensão do que
estava acontecendo, que estavam
muito perdidas, e que muita gente
não ia conseguir se salvar. A gente
passou na casa de uma cunhada
que, a princípio, se recusou a seguir conosco, mas meu marido
não deu opção a ela”, disse.
De acordo com Tuca, era o
dia mais quente do ano e o vento estava muito forte (120km/
h). “Estávamos tranquilos porque jamais pensamos que chegaria até a gente. Mas começamos a nos preocupar quando
os helicópteros se perderam na
fumaça que se alastrava muito
rápido, escondendo tudo”, contou a editora de vídeo em entrevista à Agência Brasil.
Segundo ela, foram vinte
minutos entre o início da conversa e o tempo para que as labaredas chegassem até a sua
rua. Como conseguiam ver o
mar e a floresta do apartamento, o casal percebeu que corria
o risco de ficar preso em um
engarrafamento, caso seguissem na direção em que a maioria da população tentava escapar. Contrariando o que parecia mais seguro, eles decidiram
seguir para a floresta, local
mais afetado.
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Temer já está na África do
Sul para reuniões com
presidentes dos Brics

Foto/James Gasperotti

Brasileira relata
desespero
durante fuga
de incêndio
na Grécia

A população do Brasil vai
continuar em crescimento até
atingir 233,2 milhões de pessoas em 2047. A partir deste
ano, entrará em declínio gradual chegando a 228,3 milhões
em 2060. A expectativa do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) faz parte da
Revisão 2018 da Projeção de
População, que estima
demograficamente os padrões
de crescimento da população
do país ano a ano, por sexo e
idade para os próximos 42
anos.
Antes de 2048, 12 estados
(Piauí, Bahia, Rio Grande do
Sul, Alagoas, Minas Gerais,

Mario Roma pedala com Mario
Atletas de todas as regiões
brasileiras, em um total de 19
estados e 62 cidades, disputaram
neste fim de semana a edição inédita da Brasil Ride 24 Horas de
MTB, em Costa Rica (MS). Capital dos Esportes de Aventura do
Mato Grosso do Sul, o município costarriquense se prepara
para receber em julho do ano que
vem o Campeonato Mundial 24
Horas Solo de MTB 2019, que

Veríssimo
dará aos ciclistas brasileiros a
chance de serem campeões
mundiais nas diversas categorias do evento internacional.
“Estamos muito satisfeitos
com esta edição inédita da Brasil Ride 24 Horas de MTB realizada em Costa Rica. Foi a primeira vez que ocorreu um evento deste estilo aqui e o pensamento agora está no Campeonato Mundial.
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Desemprego na região metropolitana
de SP fica em 17% em junho
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P)
Vereador Isac Felix (PR) é a prova de que quem foi competente assessor político [do ex-Presidente por 4 vezes consecutivas Antonio Carlos Rodrigues - ACR] não só é eleito como passa
a ter importância na eleição de candidatura com mesmo perfil
pra ALESP.
P R E FE I TU RA ( S P )
Um dos últimos ‘profissas’ tradicionais da política paulistana, o vereador Milton Leite (DEM) vai deixando algumas raízes
que podem render dividendos em 2020 e que a volta de Bruno
[sendo Covas - PSDB] não pode mexer por se tratar de política
acima de partidos
A S S E M B LE IA ( S P)
Nenhum problema o arquivamento do caso em que o MP (SP)
acusou (2014) o colega Robson Marinho [ex-presidente na
ALESP] de corrupções em relação ao caso Alston]. Pra sorte do
Tribunal de Contas (SP), há conselheiros com a qualidade moral
de um Dimas Ramalho.
GOVERNO (SP)
Pintou um nome forte pra ser vice de França [dono do PSB
paulista]: é o deputado federal Arnaldo Jardim (PPS). Ele foi o vice
na chapa do deputado [então PMDB] Barros Munhoz [ex-PSDB
no PSB] em 1994. Ex-Secretário [Agricultura], pode agregar
grandes produtores rurais.
CONGRESSO
Deputados federais Ricardo Tripoli e Mara Gabrili, candidatos ao Senado pelo PSDB, tão preocupados com a subida do extucano [no PODEMOS], o vereador [Câmara paulistana] Mario
Covas. Contudo, acham que o tempo [rádio e tv] de propaganda
será decisivo pra 1 dos 2.
P R E S I D Ê N C IA
Muito longe de uma ‘revolução 4.0’ nas políticas de
Estado, Michel Temer (MDB) tenta representar pelo menos uma
saída de atrasos industriais e da falta de investimentos em
pesquisas científicas que tiram o protagonismo entre os BRICS
[Brasil, Russia, India, China e África do Sul].
PA R T I D O S
Quase dono do que restou do PDT que foi de Brizola, Ciro
segue [pela 3ª vez] atacando geral, ameaçando Judiciário e Ministério Público. Sócio preferencial do PSDB, Alckmin quer [pela
2ª vez] um vice que o ajude a não repetir o fiasco eleitoral de
2006 no Nordeste. Marina [pela 3ª vez], ...
POLÍTICOS
... mais dona do seu REDE que nunca, agora se diz ’pós-sonhática’. Na real, vive pesadelos pela falta de tempo, dinheiro e
por isso falta de apoio de outros partidos. Senadora [Paraná] e
president(a) do PT, Gleise [sendo Lula] ‘justifica’ que o partido
não aderiu ao combate contra ...
B R AS I L E I R O S
... fake news [notícias falsas] via mídias sociais, por considerar ser falsa a notícia de que há garantias efetivas. Em São Paulo,
o desembargador Padin [TJ - SP] garante que a parte que cabe ao
maior TRE estadual do Brasil tá sendo feita. Agora é com os partidos comprometidos.
H I ST Ó R IA S
Nunca antes o cargo de vice valeu tanto no Brasil, em especial em tempos de Presidente Temer - MDB; governador França dono do PSB paulista e prefeito paulistano Bruno - PSDB. Isto
também tá pegando na escolha dos vices dos candidatos ao governo de São Paulo e Presidência.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna [diária] de política
desde 1993. Ela tornou-se referência na imprensa e uma via das
liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação “Cronistas
de Política de São Paulo”. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil.

cesar.neto@mais.com
Jornal

O DIA

Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822
Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$ 3,00
Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

S. Paulo

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil
Publicidade Legal
Balanços, Atas e
Convocações
R. Albion, 229 - Cj. 113 Lapa
Telefone: 3832-4488

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

A taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo caiu de 17,4% em maio para
17% em junho. Na comparação
com o mesmo mês do ano passado, a taxa também registrou
queda: no ano passado, a taxa
ficou em 18,6%. O número de
desempregados foi estimado
em 1,88 milhão de pessoas, 31
mil pessoas a menos que na
comparação com o mês anterior. Os dados são da Pesquisa
de Emprego e Desemprego e
foram divulgados na quartafeira (25) pelo Departamento

Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos
(Dieese) e pela Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados (Seade).
Segundo o Dieese, a queda
na taxa de desemprego pode
ser explicada pelo aumento da
ocupação em intensidade superior à elevação da População
Economicamente Ativa. Em
junho foram abertos 110 mil
postos de trabalho e 79 mil
pessoas entraram no mercado
de trabalho na região.
Já o número de ocupados na

região metropolitana de São
Paulo somou 9,19 milhões
de pessoas, aumento de
1,2% em comparação a maio
deste ano e de 1,2% em relação a junho do ano passado. Isso decorre, de acordo
com o Dieese, pelo aumento
do número de empregos na
indústria de transformação,
que criou 81 mil postos de
trabalho, e no seor de serviços, com 47 mil vagas.
No setor privado, cresceu
0,3% o número de assalariados
com carteira de trabalho e tam-

bém cresceu o contingente de
trabalhadores sem carteira
(8,1%). Houve aumento ainda
no número de trabalhadores no
setor público (1,2%), de empregados domésticos (1,2%) e
de trabalhadores ocupados em
demais posições (4,3%). No
número de autônomos houve
queda de 0,5%.
Entre os meses de abril e
maio, o rendimento médio real
dos ocupados cresceu 0,7% e
o dos assalariados, 1%, passando a R$ 2.094 e R$ 2.159 respectivamente. (Agencia Brasil)

Portal da Secretaria de Trabalho disponibiliza
vagas em processos seletivos
Pessoas que buscam recolocação no mercado de trabalho, ou até mesmo o primeiro
emprego, podem acessar diariamente a lista de vagas em
processos seletivos no site
da Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo
(SMTE). O processo é feito
nas 24 unidades do Centro de

Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe), órgão vinculado a Secretaria. Há oportunidades para diversas áreas.
O objetivo é inserir os desempregados no mercado de
trabalho, além de auxiliar os
trabalhadores na melhora de
seu perfil pessoal e profissional. Durante o atendimento,

caso exista uma vaga de emprego compatível com o trabalhador, este receberá uma
carta de encaminhamento para
participar dos processos seletivos.
A SMTE também promove
ações de empreendedorismo e
oferece ao cidadão oficinas
gratuitas, emissão de carteira

de trabalho, habilitação do seguro-desemprego, formalização do Microempreendedor
Individual (MEI), entre outros
serviços.
Para fazer um cadastro, é
necessário comparecer na unidade do CATe mais próxima
com o RG, CPF, a carteira de
trabalho e o número do PIS.

MPF denuncia 7 pessoas por desvio
de cigarros apreendidos pela Receita
Sete pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo, no
âmbito da Operação Gestas II, pelo
desvio de 42 milhões de maços de
cigarro que estavam em um galpão da Receita Federal, em Araraquara, no interior paulista.
Os cigarros haviam sido
apreendidos pela Receita Federal. O esquema criminoso, se-

gundo o MPF, funcionou entre
os anos de 2013 e 2017.
Os acusados atuavam em
três empresas que prestavam
serviços ao Fisco para administrar o espaço onde são armazenados os itens apreendidos em
ações de fiscalização do órgão.
Segundo o MPF, o valor total das
mercadorias desviadas soma R$
124,5 milhões.

Esquema
O esquema envolvia camuflagem de caminhões e manipulação de circuito interno de segurança. Segundo as investigações, as remessas eram feitas
por meio de caminhões identificados como coletores de resíduos, que entravam vazios e
saíam carregados de cigarros
sem serem vistoriados.

As caixas originais dos cigarros eram mantidas no galpão
vazias ou preenchidas com plástico ou papelão. As mercadorias
eram depois distribuídas para
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Pernambuco.
Os acusados vão responder
pelos crimes de peculato e participação em organização criminosa. (Agencia Brasil)

Bombeiros resgatam quatro jovens
perdidos no Parque de Itatiaia
Quatro jovens que estavam
desaparecidos desde a noite de
terça-feira (24) no Parque Nacional de Itatiaia, no sul do Rio
de Janeiro, foram encontrados
por volta das 12h desta quartafeira (25) por equipes do Corpo
de Bombeiros que os procuravam por terra. Depois que os
rapazes foram vistos, um helicóptero da corporação foi acionado e resgatou os quatro, levan-

do-os para o quartel em Itatiaia.
Avaliados por uma equipe
médica, que constatou que todos
estavam bem, os jovens foram,
então, liberados. Nenhum deles
teve hipotermia durante a madrugada, já que estavam bem agasalhados. O nome dos jovens, com
idade entre 18 e 23 anos, não foi
nome divulgado.
O grupo tinha como destino
o Pico da Maromba, dentro do

parque, mas, por volta das 19h,
pegou uma trilha e se perdeu,
quando já estava escuro. Por celular, eles fizeram contato com
o Corpo de Bombeiros, e as buscas começaram imediatamente,
Os trabalhos foram suspensas
durante a madrugada, mas, durante todo o período, os jovens
mantiveram contato com as
equipes de resgate. As buscas
recomeçaram às 6h30 e eles fo-

ram encontrados e resgatados ao
meio-dia.
Criado em 1937, o Parque
Nacional de Itatiaia é o mais antigo do país. Os limites abrangem municípios dos estados do
Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O Pico das Agulhas Negras é seu ponto mais alto, o
quinto maior do país, com cerca de 2.8 mil metros de altura.
(Agencia Brasil)

MP abre inquérito para apurar baixo
índice de vacinação infantil em SP
O Ministério Público de São
Paulo abriu um inquérito para
apurar o baixo índice de vacinação infantil em São Paulo. A portaria de instauração do inquérito foi aberta na quarta-feira (25) pela promotora de Justiça Luciana Bergamo, que atua na
Promotoria da Infância e Juventude da capital.
O inquérito pretende apurar,
por exemplo, por que a cobertura vacinal de poliomielite em
crianças menores de um ano é
de apenas 30,6% na capital paulista, segundo dados coletados
junto ao Ministério da Saúde.
Mas a promotora pretende investigar ainda por que a cobertura
vacinal para outras doenças também está baixa.
Luciana encaminhou pedidos

às secretarias municipal e estadual de Saúde de São Paulo para
que elas prestem esclarecimentos
iniciais sobre as vacinas que são
recomendadas à população infanto-juvenil, sobre os índices de
cobertura da vacinação nos últimos cinco anos e as medidas que
estão sendo tomadas em relação
ao baixo índice de vacinação. A
promotora também pretende ouvir algumas associações e entidades médicas sobre o assunto.
Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou
que ainda não foi notificada pelo
Ministério Público, mas que
está à disposição para prestar os
esclarecimentos necessários. A
secretaria informou ainda que a
cobertura contra a poliomielite
na capital paulista, no ano pas-

sado, atingiu 84,8% de cobertura, superior aos dados divulgados pelo Ministério da Saúde,
embora ainda esteja abaixo da
meta de 95% estabelecida pelo
órgão, “o que coloca o município em situação de risco para
transmissão da doença”.
A divergência entre os dados
da secretaria e do ministério,
informou, se deve à utilização de
sistemas de informação diferentes para o registro das doses aplicadas. “Cabe esclarecer que a
diferença nos dados divulgados
pelo Ministério da Saúde (MS)
se deve ao fato de a secretaria
dispor de sistema de informação
próprio para registro nominal de
doses aplicadas, o SIGA Módulo vacina. Já o MS obtém os dados de cobertura vacinal por

meio de outro sistema de informação, o SIPNI (Sistema de Informação do Programa Nacional
de Imunizações). A partir de
janeiro de 2016, os dados do sistema SIGA migraram para o SIPNI. No entanto, o município tem
enfrentado dificuldades com a
inoperabilidade dos dados do
SIGA para o SIPNI, o que foi
agravado com a nova versão do
SIPNI”, falou.
A secretaria informou ainda
que segue as orientações do Programa Nacional de Imunizações do
Ministério da Saúde. “Apesar de
todos os esforços da pasta em ampliar a cobertura vacinal, a tendência nacional tem sido de queda”.
A Secretaria Estadual da Saúde informou que não foi notificada. (Agencia Brasil)

MPF pede informações ao Facebook
por remoção de perfis suspeitos
O Ministério Público Federal em Goiás solicitou ao Facebook explicações sobre a decisão
de remover 196 páginas e 87 perfis por violação das políticas de
autenticidade da rede social. O Facebook recebeu prazo de 48 horas
para apresentar a lista de todas as
páginas e perfis removidos com
justificativa para cada exclusão.
No ofício dirigido ao Facebook, o procurador da República Ailton Benedito de Souza, responsável pela iniciativa, ressalta que o Ministério Público

pode propor ação civil pública e
implicar responsabilidade em
caso de “falta injustificada ou
retardamento indevido” da solicitação.
O Facebook justificou mais
cedo que as páginas removidas
faziam parte de uma rede de contas falsas que tinham o objetivo
de espalhar desinformação. Entre as páginas excluídas está a do
Movimento Brasil Livre (MBL).
Em nota, o MBL criticou a exclusão e argumentou que a página não era falsa, pois continha

informações que permitiam a
identificação dos responsáveis.
Benedito investiga o Facebook desde setembro do ano
passado alegando supostos atos
de censura e bloqueio de usuários brasileiros que se manifestaram nas redes sociais para protestar contra a mostra Queermuseu – Cartografias da Diferença na Arte Brasileira , promovida pela Santander Cultural, durante os meses de julho a setembro de 2017, em Porto Alegre.
Em documento que instaura

o chamado procedimento preparatório referente à investigação
de 2017, o procurador diz que
as normas que regulam a internet no Brasil atuam “sempre com
vistas à liberdade de expressão,
ao direito de acesso de todos à
informação, ao conhecimento e
à participação na vida cultural e
na condução dos assuntos públicos; a impedir a censura bem
como a discriminação dos usuários, por motivo de origem,
raça, sexo, cor, idade etc”.
(Agencia Brasil)

Jornal O DIA SP
São Paulo, quinta-feira, 26 de julho de 2018

Economia

Página 3

População brasileira deve chegar a
233,2 milhões em 2047, diz IBGE
A população do Brasil vai
continuar em crescimento até
atingir 233,2 milhões de pessoas em 2047. A partir deste ano,
entrará em declínio gradual chegando a 228,3 milhões em 2060.
A expectativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) faz parte da Revisão
2018 da Projeção de População,
que estima demograficamente
os padrões de crescimento da
população do país ano a ano, por
sexo e idade para os próximos
42 anos.
Antes de 2048, 12 estados
(Piauí, Bahia, Rio Grande do Sul,
Alagoas, Minas Gerais, Paraíba,
Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Paraná e Rio
Grande do Norte) deverão ter
redução no número de habitantes. Segundo o IBGE, a principal característica dessas unidades da Federação é o saldo migratório negativo. No limite da
projeção em 2060, oito estados
(Goiás, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Santa Catarina,
Amapá, Roraima, Amazonas e
Acre) não terão queda nas suas
populações. O IBGE explicou
que eles apresentam saltos migratórios positivos e/ou têm taxas de fecundidade total mais
elevadas.
Fecundidade
O órgão acrescentou que o
crescimento populacional é determinado pela combinação do
perfil migratório, incluindo áreas de expulsão ou atração de pessoas; com taxas de fecundidade
de uma unidade da Federação.
Os estados do Piauí e da Bahia
apresentam quedas importantes
de fecundidade nos últimos anos
e, segundo o instituto, perdem

população para outros estados.
Apesar de não registrar altas quedas de fecundidade, atualmente,
a situação já foi diferente para o
Rio Grande do Sul, que é também um estado “emissor”. Na
definição do IBGE, as três unidades da Federação devem ser os
primeiros a apresentar redução
de população.
A taxa de fecundidade total
para 2018 é 1,77 filho por mulher. Quando chegar a 2060, o
número médio de filhos por
mulher poderá cair para 1,66. Os
estados de Roraima com 1,95;
o Pará, Amapá, Maranhão, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul,
com 1,80, são os que deverão ter
as maiores taxas de fecundidade. As menores poderão ser no
Distrito Federal com 1,50; e em
Goiás, no Rio de Janeiro e em
Minas Gerais, com 1,55. A idade média de 27,2 anos em que
as mulheres têm filhos em
2018, aumentará para 28,8 anos,
em 2060.
Idade
A média de idade da população é 32,6 anos este ano. Os estados da Região Norte, Alagoas
e Maranhão têm a média em 30
anos. A explicação é que têm taxas de fecundidade total mais
elevadas e se situam mais tardiamente na transição da fecundidade. O Acre tem a menor média (24,9 anos). Ao contrário, os
estados das Regiões Sul e Sudeste registram média acima da
projetada para o Brasil. O mais
envelhecido é o Rio Grande do
Sul com 35,9 anos. Para o IBGE,
o avanço na idade populacional
pode ser medido também com a
comparação das pessoas com 65
anos ou mais e os menores de

15 anos, por meio do índice de
envelhecimento da população.
Conforme o estudo, em
2060, um quarto da população
(25,5%) terá mais de 65 anos.
No total, para cada 100 pessoas
com idade de trabalhar, que é a
faixa compreendida entre 15 e
64 anos, o país teria 67,2 indivíduos acima desta idade ou abaixo de 15 anos. No nível do Brasil, o índice em 2018, indica que
o país tem 43,2 crianças de até
14 anos para cada 100 idosos
com 65 anos ou mais. Em 2039,
a projeção aponta que o indicador vai passar de 100, o que representará mais pessoas idosas
que crianças. O estudo mostra
que, em 2029, o Rio Grande do
Sul deverá ser o primeiro a ter
uma proporção maior de idosos
do que de crianças de até 14
anos. Mas em 2033, o Rio de
Janeiro e Minas Gerais deverão
ter relação semelhante. Com
comportamento diferente, o
Amazonas e a Roraima vão continuar com mais crianças e idosos até o limite da projeção em
2060.

soas com idades menores de 15
anos e maiores de 64 dependiam de cada 100 indivíduos em
idade de trabalhar. A proporção
deve subir para 67,2% em 2060.
O instituto chamou atenção
que em 2010, a razão de dependência era 47,1% e atingiu o
menor patamar em 2017, quando registrou 44%. Até 2028 a
expectativa é crescer alcançando 47,4%, o mesmo do que foi
anotado em 2010.

Expectativa de vida
Com 79,7 anos, Santa Catarina, que, atualmente, tem a maior esperança de vida ao nascer
para ambos os sexos, subirá para
84,5 anos em 2060. O Maranhão, com a menor expectativa
de vida ao nascer (71,1 anos) em
2018, vai perder a posição para
o Piauí que em 2060, terá a taxa
de 77 anos.

Estudo
A projeção detalha a dinâmica de crescimento da população
brasileira, acompanhando suas
principais variáveis: fecundidade, mortalidade e migrações. Além de projetar o número de habitantes do Brasil
e das 27 unidades da Federação no período entre 2010 e
2060. O estudo é uma parceria do IBGE com órgãos de
planejamento de quase todos
os estados brasileiros e segue as recomendações da Divisão de População das Nações
Unidas. (Agencia Brasil)

Dependência
O IBGE estimou também
que a razão de dependência da
população brasileira em 2018 é
44%. Isso significa que 44 pes-

Eleitores
O IBGE informou que, em
2018, o Brasil tem 160,9 milhões potenciais eleitores, ou
seja, pessoas com 16 anos ou
mais. Em comparação com 2016
houve uma elevação de 2,5%,
quando havia 156,9 milhões nesta faixa de idade.
Imigração
A Projeção de População avaliou os movimentos de migração
internacional. A estimativa é
que, entre 2015 e 2022, o número de venezuelanos imigrantes
no Brasil chegue a 79 mil.

Governo deve cortar mais de R$ 5 bi
de benefícios irregulares do INSS
Até o final do ano, mais de
R$ 5 bilhões gastos em benefícios da Previdência Social deverão ser cortados por causa de irregularidades, que estão em apuração no Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da
União (CGU).
O corte segue o trabalho de
revisão de benefícios sociais
feito pelo Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas
Públicas Federais (CMAP), criado em abril de 2016 com a Portaria Interministerial nº 102, e
formado por técnicos e dirigentes da CGU e dos ministérios do
Planejamento, da Fazenda e da
Casa Civil.
Conforme o Secretário Federal de Controle Interno da
CGU, Antônio Carlos Bezerra
Leonel, ainda não é conhecido
o número de pessoas que perderão os benefícios por causa de
fraude. A CGU não divulgou
quais irregularidades estão em
apuração.
Nesta terça-feira (24), o governo anunciou a suspensão de
341.746 auxílios-doença e

108.512 aposentadorias por invalidez, que totalizam R$ 9,6 bilhões no pagamento de auxíliosdoença acumulado entre o segundo semestre de 2016 e 30 de
junho de 2018.
Até o fim do ano, serão revisados 552.998 auxílios-doença
e 1.004.886 aposentadorias por
invalidez.
Bolsa Família
Além de benefícios previdenciários, o CMAP revisou os
benefícios pagos pelo programa
Bolsa Família. Em dois anos, 5,2
milhões de famílias foram excluídas, e outras 4,8 milhões
entraram no programa.
“No caso do PBF [Bolsa
Família] não há propriamente
uma economia de recursos,
mas a focalização do programa”, assinala o ministro do
Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame. Segundo ele,
a exclusão de pessoas recebendo benefícios de forma irregular permitiu manter zerada a fila
de espera de novos cadastrados
no programa.

Os anúncios de corte de benefícios sociais e previdenciários são recebidos com cautela
pela sociedade civil.
Lylia Rojas, do Conselho
Federal de Serviço Social
(CFESS), argumenta que falta à
medida “transparência necessária” e que há casos de pessoas
que tem o benefício indevidamente cortado e depois recuperam o direito na Justiça, gerando mais gastos ao erário.
Para o diretor-executivo da
Transparência Brasil (ONG),
Manoel Galdino, as fraudes
ocorrem porque “o governo é
desorganizado” e não mantêm a
base dos cadastros eletrônicos
interligados – o que dificulta
cruzamentos, e não divulga informações sobre envolvidos e a
abertura de processos.
Para Gil Castelo Branco, do
site Contas Abertas, “é preciso
que seja feito regularmente um
trabalho de inteligência para evitar que as fraudes cheguem às
atuais proporções”. De acordo
com ele, “onde há benefício há
alguém tentando se favorecer ile-

galmente”.
Fraudes fiscais
Em resposta às críticas, o Secretário Federal de Controle Interno da CGU, Antônio Carlos Bezerra Leonel, afirma que “o corte de
benefícios irregulares é na casa dos
milhões e que os recursos judiciais
são na casa dos milhares”.
De acordo com ele, o Comitê
de Monitoramento e Avaliação de
Políticas Públicas Federais está
investindo em tecnologia de informação para melhorar o cruzamento de dados cadastrais e registros
administrativos. Ele pondera que a
divulgação de nomes de supostos
envolvidos em fraude tem que observar a lei, que prevê confidencialidade de dados cadastrais.
Conforme Bezerra Leonel, o
governo também criará um comitê de monitoramento das políticas fiscais. Uma portaria está
em elaboração na Casa Civil para
a implantação de um grupo que
apure eventuais fraudes de empresas beneficiadas com isenções de tributos e de renúncia
fiscal. (Agencia Brasil)

Dívida Pública Federal sobe 1% e
chega a R$ 3,75 trilhões em junho
A Dívida Pública Federal
(DPF) chegou a R$ 3,754 trilhões em junho, com aumento de
1,01% na comparação com o
mês anterior, de acordo com dados divulgados na quarta-feira
(25) pelo Tesouro Nacional.
A Dívida Pública Mobiliária
(em títulos) Interna (DPMFi),
em circulação no mercado nacional, subiu 0,94%, alcançando
R$ 3,607 trilhões. Um dos motivos para esse crescimento foi
a apropriação de juros no valor
de R$ 33,24 bilhões. A apropriação de juros representa o reconhecimento gradual das taxas
que corrigem a dívida pública. As
taxas são incorporadas mês a
mês ao estoque da dívida, conforme o indexador de cada papel. Outro fator para a expansão
da dívida interna em títulos foi a
emissão líquida (mais emissões
do que vencimentos de títulos)
de R$ 580 milhões.
A Dívida Pública Externa su-

biu 2,67% em junho comparado
a maio, chegando a R$ 146,79
bilhões (US$ 38,07 bilhões).
Apesar da alta em junho, a
DPF continua abaixo das previsões do Tesouro. De acordo
com o Plano Anual de Financiamento, divulgado no fim de
janeiro, a tendência é que o estoque da DPF encerre o ano
entre R$ 3,78 trilhões e R$
3,98 trilhões.
Por meio da dívida pública,
o governo pega recursos emprestado dos investidores para
honrar compromissos. Em troca, compromete-se a devolver
o dinheiro com alguma correção, que pode ser definida com
antecedência, no caso dos títulos prefixados, ou seguir a
variação da taxa Selic, da inflação ou do câmbio.
Leilões
Durante o período de volatilidade (fortes oscilações) no

mercado financeiro, o Tesouro
Nacional realizou leilões extraordinários de títulos públicos.
De 28 de maio a 29 de junho, o
Tesouro retirou do mercado
R$ 19,108 bilhões (resgate
líquido – mais resgates que
emissões de títulos públicos).
“O Tesouro Nacional entende
que os leilões cumpriram com
o objetivo de fornecer parâmetros de referência de preços e contribuíram para um
melhor funcionamento do
mercado financeiro”, diz o órgão, no relatório.
A coordenadora de Operações da Dívida Pública do Tesouro, Marcia Tapajós, disse
que o órgão e o Banco Central
(BC) permanecem atentos às
condições do mercado e podem voltar a atuar conjuntamente, se houver necessidade.
“No final de maio, houve
um repique muito grande na
taxa de juros. O Tesouro, por

ter um papel não só de fazer o
financiamento, mas de ser diligente com as posições no
mercado, começou a fazer recompras para ajudar o mercado a encontrar um novo equilíbrio de juros. O mercado estava sem referência de preços.
No momento em que o mercado encontrou um novo equilíbrio de preços, o Tesouro já
retomou as emissões, mas está
retomando com cuidado. Não
faz sentido retirar R$ 20 bilhões em um dia e no outro dia
colocar R$ 20 bilhões, de
novo”, explicou.
Segundo a coordenadora, as
oscilações no mercado ocorrem por vários fatores como
perspectiva de mais aumentos
na taxa de juros americana,
guerra comercial entre Estados Unidos e China, preço do
petróleo e, no Brasil, incertezas com relação às eleições
deste ano. (Agencia Brasil)

Brasileira relata
desespero durante
fuga de incêndio
na Grécia
A brasileira Tuca Oliveira, 35 anos, que mora há quase três
anos em Rafina, região de Atenas afetada pelo incêndio que já
causou a morte de 79 pessoas, disse que viveu momentos de
desespero ao tentar fugir das chamas. Ela e o marido que é grego acompanhavam o movimento de helicópteros que buscavam
água no mar para tentar apagar o fogo na floresta, comum neste
período do ano.
“Foi muito desesperador entender e ver que as pessoas não
estavam tendo dimensão do que estava acontecendo, que estavam muito perdidas, e que muita gente não ia conseguir se salvar. A gente passou na casa de uma cunhada que, a princípio, se
recusou a seguir conosco, mas meu marido não deu opção a
ela”, disse.
De acordo com Tuca, era o dia mais quente do ano e o vento
estava muito forte (120km/h). “Estávamos tranquilos porque
jamais pensamos que chegaria até a gente. Mas começamos a
nos preocupar quando os helicópteros se perderam na fumaça
que se alastrava muito rápido, escondendo tudo”, contou a editora de vídeo em entrevista à Agência Brasil.
Segundo ela, foram vinte minutos entre o início da conversa e o tempo para que as labaredas chegassem até a sua rua.
Como conseguiam ver o mar e a floresta do apartamento, o
casal percebeu que corria o risco de ficar preso em um engarrafamento, caso seguissem na direção em que a maioria da
população tentava escapar. Contrariando o que parecia mais
seguro, eles decidiram seguir para a floresta, local mais afetado. Eles apostaram em continuar o caminho seguindo a direção contrária do vento.
Tuca contou que muitas pessoas ficaram em suas casas sem
acreditar nas proporções do desastre. Enquanto Rafina tem edifícios em concreto em meio ao verde, o povoado ao lado, Mati,
ficou completamente destruído, já que prevaleciam casas no
local e, muitas, de madeira.
A cidade de Mati, a mais atingida pelo fogo e onde ocorreram todas as mortes, permanecerá sem água por 15 dias e sem
eletricidade por um mês. Centenas de pessoas fugiram em direção ao mar para tentar se salvar. Entretanto, segundo a brasileira, para chegar até a praia as pessoas precisam caminhar pela
floresta e conhecer bem o local.
“As pessoas ficaram perdidas pelo nervosismo ou pela fumaça, não enxergavam e chegavam ao precipício. É preciso saber como descer por ali até o mar”, disse.
“Encontraram 26 pessoas que morreram, todos abraçados,
esperando o fogo na beira de um precipício desses. Era pular
ou esperar para morrer queimado”, lamentou. Esse grupo seguia moradores que conheciam o caminho, mas se perderam no
trajeto em meio à fumaça.
Solidariedade
Rafina é um povoado pequeno. As crianças se reunem nas
praças e há muitos moradores apaixonados pelo mar. Segundo a
brasileira, o local é marcado pelo senso de comunidade entre
os moradores. Tuca ainda não voltou para casa. Foi até o apartamento e percebeu que não teve prejuízo material, mas viu um
povoado destruído. “Vai ser um luto. Com essa tragédia vai ser
pesado, mas é vida que segue”, lamentou.
Apesar de todos os danos e as mortes, a brasileira garantiu
que o clima em Atenas é de solidariedade. “Por incrível que
pareça, as pessoas não estão para baixo. Estão determinadas a
buscar como ajudar, doar sangue. O grego é um povo muito solidário e unido”, destacou.
“Nós, por exemplo, procuramos um apartamento para alugar distante dali e quando o proprietário soube que éramos de
Rafina, ele disse para ficarmos o tempo necessário sem precisar pagar”, disse.
O casal aguarda a chuva prevista para o próximo final da semana em Rafina. O cheiro no local ainda é muito forte, mesmo
sem fumaça, mas tanto a energia elétrica quanto a distribuição
de água já foram normalizados. “Acho que voltamos no sábado,
mas vai ser a tristeza de voltar e ver tudo ao redor queimado,
ver o prejuízo das pessoas, e procurar saber quem sobreviveu”,
afirmou.
Vítimas
De acordo com a primeira avaliação das autoridades locais,
mais de 2,5 mil casas nas localidades de Vutza, Nea Makri, Mati
e Rafina ficaram completamente destruídas. Mais 4 mil foram
gravemente afetadas.
O prefeito da cidade portuária de Rafina, localizada a 30
quilômetros de Atenas, Evangelos Bournous, estima que aproximadamente 25 pessoas estão desaparecidas e o número de
mortos pode chegar a 100.
Do total de 187 feridos, permanecem hospitalizados 71,
dos quais dez estão em estado crítico. De acordo com o centro nacional de urgências, 11 menores que ainda estão hospitalizados devem receber alta. Em Rafina, 130 soldados do
Exército e do Corpo de Bombeiros participam dos trabalhos
de busca. (Agencia Brasil)
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Temer já está na África do Sul para
reuniões com presidentes dos Brics
BNDES confirma
leilão da Cepisa
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) informou que
a Comissão de Licitação responsável pelo processo de venda das distribuidoras do grupo
Eletrobras considerou atendidos
os requisitos para a participação
no leilão de privatização da Companhia Energética do Piauí (Cepisa). Com isso, o leilão deve ser
realizada nesta quinta-feira
(26), as 10h na Bolsa de Valores B3, em São Paulo.
A confirmação foi feita
após a comissão analisar os documentos apresentados na segunda-feira (23) pelos interessados na Cepisa. O banco, responsável pelo processo, não informou o número de proponentes que entregaram os documentos.
Durante a sessão pública
serão abertas as propostas econômicas apresentadas pelos
investidores interessados. Será
possível também realizar lances de viva-voz. A Cepisa será
vendida pelo valor simbólico
de cerca de R$ 50 mil. Vence
o certame que ofertar o maior
valor de deságio na tarifa elétrica definida pela Agência Na-

cional de Energia Elétrica
(Aneel).
A Cepisa será a primeira,
das seis distribuidoras da Eletrobras, a ser privatizada. No
último dia 18, o BNDES havia
afirmado que manteria a realização do leilão no dia 26, após
uma decisão judicial ter suspendido uma liminar que impedia o leilão das subsidiárias da
Eletrobras.
Na ocasião o banco também informou que o leilão de
quatro outras distribuidoras –
Companhia de Eletricidade do
Acre (Eletroacre), Centrais
Elétricas de Rondônia (Ceron), a distribuidora Boa Vista
Energia, de Roraima, e a Amazonas Distribuidora de Energia
(Amazonas Energia) – será realizado no próximo dia 30 de
agosto.
Já o leilão da Companhia
Energética de Alagoas (Ceal)
continua suspenso devido a
uma decisão judicial do ministro Ricardo Lewandowski, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), que impediu a venda da
companhia, após ação movida
pelo governo de Alagoas.
(Agencia Brasil)

Toffoli nega habeas corpus
protocolado a favor de Lula
O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, rejeitou na
quarta-feira (25) um habeas
corpus protocolado por um advogado em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O
pedido não foi feito pela defesa
de Lula.
Ao analisar o habeas corpus, Toffoli entendeu que o pedido de liberdade não se enquadra nas hipóteses de urgência
para ser analisado durante o plantão do recesso de julho na Corte. Além disso, o ministro enviou
o pedido para relator dos processos da Operação Lava Jato no tribunal, Edson Fachin.
“O caso não se enquadra na
previsão do art. 13, inciso VIII,
do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, em especial
ante a possibilidade de incidência do entendimento da Corte
segundo o qual é inadmissível o
habeas corpus que se volta con-

tra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida
ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância
antecedente”, justificou o ministro, em sua decisão.
Toffoli está interinamente na
presidência da Corte porque a
presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, está ocupando a Presidência da República em função
da viagem do presidente Michel
Temer à Africa do Sul.
Lula foi condenado a 12 anos
e 1 mês de prisão pelos crimes
de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex em
Guarujá (SP) e teve a pena executada pelo juiz federal Sergio
Moro após o fim dos recursos
na segunda instância da Justiça,
conforme definiu o STF. Ele está
preso na superintendência da
Polícia Federal (PF) em
Curitiba.(Agencia Brasil)

Justiça nega pedido para
declarar Moro suspeito para
julgar ex-presidente Lula
O Tribunal Regional Federal
da 4ª Região, sediado em Porto
Alegre, negou na quarta-feira (25) mais um recurso no qual
ao ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, por meio de seus
advogados, pediu que o juiz federal Sérgio Moro seja considerado suspeito julgá-lo na Operação Lava Jato.
Antes dessa decisão, o
tribunal já havia indeferido habeas corpus protocolado pela defesa de Lula que alegava parcialidade de Moro.
Em outros casos julgados, o
TRF4 também entendeu que
eventuais manifestações do ma-

gistrado em textos jurídicos ou
palestras de natureza acadêmica
sobre corrupção não levariam ao
reconhecimento de sua suspeição para julgar os respectivos
procedimentos.
O ex-presidente está preso
desde 7 de abril na Superintendência da Polícia Federal em
Curitiba. Lula foi preso
após ter sua condenação a 12
anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, no
caso do tríplex do Guarujá
(SP) confirmada pela segunda
instância da Justiça Federal, conforme autorizado pelo STF.
(Agencia Brasil)

Delator de Cunha pede perdão
judicial ao STF
A defesa do ex-vice-presidente de Fundos de Governo e
Loterias da Caixa, Fábio Cleto, pediu perdão judicial ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em petição
encaminhada na terça-feira (24) à
Corte, os advogados afirmam que
Cleto delatou o esquema de corrupção em uma diretoria do banco
e merece o benefício.
Em um dos depoimentos de
delação premiada, Fábio Cleto
disse que o ex-presidente afastado da Câmara dos Deputados
e deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB) recebia 80% da
propina arrecadada entre empresas interessadas na liberação de
verbas do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS).
Ao STF, a defesa afirmou

que a colaboração foi efetiva e
ajudou a identificar as pessoas
que participaram da organização
criminosa e vai permitir a recuperação de parte dos recursos
públicos desviados.
“Nesse cenário, em razão de
efetividade do acordo de colaboração do requerente que desmantelou organização criminosa voltada à prática de crimes
contra a administração pública e
acarretou na condenação de
membros que pertenceram ao
alto escalão do governo, de rigor que seja aplicado o perdão
judicial.”, argumentou a defesa.
Com base nas informações
prestadas por Cleto, Eduardo
Cunha foi condenado a 24 anos
e dez meses de prisão, em regime fechado. (Agencia Brasil)

O presidente Michel Temer já está na África do Sul
para o 10º encontro do Brics,
bloco formado pelo Brasil, a
Rússia, Índia, China e África
do Sul. Pelo Twitter, ele falou
de alguns de seus compromissos durante os três dias em
que ficará na África. Temer
anunciou que falará na abertura da reunião plenária da Cúpula do Brics. Além
disso, terá reuniões bilaterais

com o presidente da China, Xi
Jimping, e da África do Sul, Ciryl Ramaphosa.
Na sexta-feira (27), Temer
participará de um encontro dos
líderes do Brics com outros líderes do continente africano.
“Na sexta, participo de encontro dos chefes de Estado do
Brics com outros líderes da
África p/ discutir o papel do
continente africano. A reunião
tem significado especial para

o Brasil. Somos um país formado por múltiplas culturas, e
a presença africana é uma das
mais expressivas”, disse Temer
na rede social.
Os país integrantes do Brics
representam por volta de 23% do
Produto Interno Bruto (PIB)
mundial. Neste 10º encontro,
serão tratados temas de cooperação econômica e desenvolvimento, entre outros. A cúpula
também contará com a presença

de presidentes de outros países
africanos - como Ruanda, Angola e Namíbia - para impulsionar
os interesses do continente.
Entre os temas que serão tratados figuram a industrialização
e as novas tecnologias, o crescimento inclusivo e a cooperação em temas de manutenção da
paz e em assuntos de saúde,
como a criação de uma plataforma de vacinação do bloco.
(Agencia Brasil)

Mulheres negras se mobilizam para
ampliar presença na política
Ampliar o número de representantes negras na política institucional brasileira é o objetivo
da
campanha
mulheresnegrasdecidem.org,
lançada no Rio de Janeiro em
comemoração ao Dia da Mulher
Negra Latino e Caribenha, lembrado na quarta-feira (25), pela
Rede Umunna. A meta é estimular mais mulheres negras a participar da política.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), as mulheres
negras são menos de 1% na Câmara dos Deputados. Dos 513
parlamentares, 52 são mulheres,
sendo 7 negras, segundo o critério do IBGE, que considera
população negra a soma de pretos e pardos.
A coordenadora de Comunicação da Rede Umunna, Gabriele Roza, disse que a meta é qualificar o debate sobre a participação das mulheres negras na
política. A plataforma desmistifica alguns mitos, como “negros
não votam em negros”, “mulheres negras, se eleitas, só defenderiam pautas de mulheres negras”, “mulheres negras não têm
formação para ocuparem cargos
de poder”, entre outros.
A análise dos mapas de votação da deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), em 2014, e
da vereadora Marielle Franco,
em 2016, mostra que a primeira
teve votos em todas as 249 zonas eleitorais do estado, enquanto a segunda obteve votos nas 97
zonas eleitorais da capital fluminense. Outro dado mostra que
35% das mulheres negras candidatas em 2014 tinham curso
superior.

O diagnóstico traçado na plataforma indica que apenas
2,51% das despesas de todos os
candidatos ao Legislativo, em
2014, estava relacionada a candidaturas de mulheres negras e
que as chances de elegibilidade
são ainda reduzidas.
Fortalecimento
Para Gabriele, os movimentos sociais e um número cada vez
maior de mulheres negras ativistas aparecendo na televisão e nos
debates favorecem o aumento
da representatividade feminina e
negra na política nacional.
“Isso tudo fortalece o movimento de mulheres negras e a
candidatura de mulheres negras
que usam a identidade negra
como ativo político. Esse contexto é muito favorável para aumentar o número de participação
neste ano de mulheres negras,
tanto como votantes, como políticas e eleitas.”
Poder
Para a deputada estadual Enfermeira Rejane (PcdoB-RJ), a
mulher negra tem que se sentir
em condições de ocupar o status de poder. “É necessário que
ela se sinta com representatividade para ocupar mais cargos na
política.”
Ela lembra que a mulher negra recebe menores salários
quando comparada a mulheres
brancas e também a homens negros. Na política, os números de
subrepresentação se mantêm.
Ela acredita, entretanto, que haverá maior participação de mulheres negras este ano. Segundo
a deputada, as mudanças recentes na legislação também foram

fundamentais para que os partidos financiem campanhas de
mulheres e garantam mais tempo na televisão.
Apesar de responderem por
55,6 milhões de pessoas no Brasil e chefiarem 41,1% das famílias, as mulheres negras no Brasil recebem, em média, 58,2%
da renda das mulheres brancas,
de acordo com o Retrato das
Desigualdades de Gênero e
Raça. O estudo se baseou em
séries históricas de 1995 a
2015 da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad),
do IBGE.
Caminhos
Na avaliação da coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado (MNU), Iêda Leal
de Souza, são vários os caminhos
para que a mulher negra tenha
mais representatividade no cenário político nacional. Na avaliação dela, as mulheres precisam
participar da vida partidária e procurar garantir os financiamentos
- peça principal para alavancar a
campanha de mulheres.
Iêda destacou que as mulheres negras têm de estar à frente
também da direção dos partidos
e fazer com que o estatuto e as
propostas aprovadas, como a
cota de 30% de mulheres e o financiamento para as campanhas,
sejam atendidas plenamente.
“Nós temos que estar dentro
das estruturas, para fazer com
que essa pauta seja prioridade e,
logicamente, ampliando nisso a
presença das mulheres negras
dentro dessa esfera”.
Preparação
Primeira mulher negra a se

eleger para a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, em
1982, e a primeira senadora negra eleita no Brasil, em 1994,
Benedita da Silva diz que as mulheres negras estão se preparando para essas eleições.
Segundo a deputada federal,
cabe aos partidos políticos fortalecer e ajudar com recursos
partidários as campanhas das
mulheres. “Uma coisa que a mulher negra sofre é o fato de não
ter dinheiro para enfrentar essas
campanhas e como elas acontecem”, disse Benedita em entrevista à Agência Brasil.
É preciso também que os
partidos coloquem à disposição
os 30% que as mulheres negras
candidatas têm direito.
Segundo a deputada federal,
a população negra sofre muitos
ataques pelas redes sociais. “É
uma coisa terrível, vexatória. Por
isso, é muito importante que nós
estejamos nesses espaços para
podermos expressar e, ao mesmo tempo, ajudar a formular
políticas públicas.”
Para Benedita da Silva, a bandeira das mulheres negras candidatas é a defesa de direitos.
No próximo domingo (29)
está marcada a Marcha das Mulheres Negras do Rio de Janeiro, a partir das 10h, na Praia de
Copacabana. A concentração
será no Posto 4, para caminhada até o Leme, zona sul da capital. Com o tema “Mais Mulheres no Poder”, as representantes do movimento negro vão
relembrar o caso da vereadora
fluminense Marielle Franco,
cuja morte completou quatro
meses ainda sem solução.
(Agencia Brasil)

Governo de Pernambuco pagará
traslado de brasileira morta na Nicarágua
O traslado do corpo da estudante de medicina Raynéia Gabrielle Lima, de 30 anos, assassinada na noite da última segunda-feira (23) em Manágua, capital da Nicarágua, será pago pelo
governo de Pernambuco, segundo informou na tarde de quartafeira (25) a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH)
daquele estado.
O traslado do corpo é a principal preocupação da mãe da universitária brasileira, a aposenta-

da Maria José da Costa, segundo revelou ao participar do Revista Brasil - programa da Rádio Nacional de Brasília. De
acordo com a família de Raynéia, o sepultamento deverá ser
realizado em um cemitério na
região metropolitana do Recife,
onde a família já tem jazigo.
Segundo nota da SJDH de
Pernambuco, uma equipe do Centro Estadual de Apoio às Vítimas
de Violência (Ceav) também foi
enviada para a cidade de Gara-

nhuns, onde mora Maria José,
para prestar apoio psicológico e
jurídico à mãe da vítima.
A liberação do corpo da estudante está sendo acompanhada pelo Ministério das Relações
Exteriores (MRE), em Brasília.
O Itamaraty se manifestou por
meio de nota em que afirma que
a pasta está em contato com parentes da estudante por meio do
Núcleo de Atendimento a Brasileiro em Brasília e do escritório do MRE em Recife.

“A Embaixada do Brasil em
Manágua está prestando todo o
apoio cabível no sentido de obter a documentação necessária
para a liberação do corpo e providenciando o levantamento dos
custos pertinentes, informandoos à família. Os procedimentos
médico-legais são de competência exclusiva das autoridades da
Nicarágua, responsáveis pela liberação do corpo”, diz a nota
divulgada pelo Itamaraty. (Agencia Brasil)

Mãe de Marielle vê esperança de
justiça com prisão de supeitos
A prisão, na terça-feira (24),
de dois milicianos suspeitos de
envolvimento na execução da
vereadora Marielle Franco e do
motorista Anderson Gomes deu
esperança para a família de que
a justiça será feita. A mãe da parlamentar, Marinete da Silva, disse que ainda precisa de informações “mais concretas”, mas que
a prisão deu a sensação de que a
investigação está avançando.
“O que a gente tem que saber é o que tem de formal, o que
sair do doutor Giniton [Lages,
titular da Delegacia de Homicídios] e dos policiais que estão
integrados nesse processo de
investigação, pra gente ter uma

coisa mais concreta. Mas é bom
que a gente tenha alguma coisa,
porque a gente estava no escuro
até agora, né? Sem saber de nada
do que estava acontecendo”, disse Marinete, durante lançamento do relatório da Comissão Popular da Verdade sobre a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro
A investigação do caso Marielle está sob sigilo e, segundo
Marinete, a família não tem
acesso a nenhuma informação.
“Então pra gente é muito bom,
esperamos que tenha algum tipo
de resultado. Não se está acusando, estão averiguando ainda.

A família não tem conhecimento, não sabe até que ponto eles
têm envolvimento ou não, mas a
gente quer que avancem as investigações”.
Intervenção na segurança
pública
Durante o lançamento do relatório, Marinete lembrou que
Marielle era contra o uso das
forças armadas para resolver a
segurança pública no estado.
“Minha filha era extremamente
contra a intervenção, estava lutando contra isso no parlamento
e infelizmente foi uma vítima. A
intervenção não está dando certo, é um processo degradante”.

Ela lembrou que Marielle
estava enfrentando um sistema
no país que mais mata defensores de direitos humanos no mundo e foi vítima disso. Apesar do
receio de que o caso fique impune, Marinete disse confiar no
trabalho da investigação:
“É emblemático, complicado, difícil. Tem uma ponta de
receio, mas eu tenho que confiar nisso [na investigação],
não posso de jeito nenhum
deixar que isso aconteça de
uma maneira normal, porque
se faz necessário pra gente
isso, pra mim como mãe, pro
pai dela, pra sociedade”. (Agencia Brasil)
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Sérgio Sette está na Hungria para
oitava rodada do Mundial de F2

Sérgio Sette
lo. Atualmente ele soma 86 pontos e é o sexto classificado no
Campeonato.
Pelo excelente retrospecto
no ano a equipe Carlin está bastante otimista para a atuação neste fim de semana. Tanto para o
carro de Sérgio como para o de
seu companheiro de equipe as
expectativas são as melhores
possíveis. A Carlin, líder do Campeonato de equipes desde a pri-

meira rodada do ano, caiu para o
segundo lugar no fim de semana
de Silverstone e, com isso, irá se
empenhar ainda mais para retomar a primeira posição do Campeonato.
Sette competiu na pista de
Hungaroring pela primeira vez
em 2017. Em sua primeira temporada da F2 nas provas de lá ele
ficou com o nono lugar no sábado e o oitavo, no domingo. Cabe

ressaltar que a pista Húngara é
uma das mais tradicionais do
Campeonato Mundial. Nela, nos
anos de 1980, Nelson Piquet fez
a épica ultrapassagem sobre Ayrton Senna, por fora, ao final da reta
dos boxes. O circuito conta com
extensão de 4.381 metros e o recorde atual é do francês Pierre
Gasly, estabelecido em 2016
com o tempo de 1m25s612.
“Estou bastante animado em
voltar a acelerar neste fim de
semana. No decorrer do ano
nosso carro já se mostrou muito rápido e confiável. Acredito que teremos uma rodada
muito boa onde, acima de tudo,
espero conseguir importantes
pontos para o Campeonato.
Acredito que ainda tenho chances de lutar para terminar no
Top3 e, com isso, conseguir a
minha superlicença para a Fórmula-1 ainda nesta temporada. Estou
muito animado e hoje, meu principal objetivo, é esse”, comentou
o piloto de 20 anos.

Brasil Ride 24 Horas de MTB une a
família e ajuda na evolução dos iniciantes
Atletas de todas as regiões
brasileiras, em um total de 19
estados e 62 cidades, disputaram
neste fim de semana a edição inédita da Brasil Ride 24 Horas de
MTB, em Costa Rica (MS). Capital dos Esportes de Aventura do
Mato Grosso do Sul, o município costarriquense se prepara
para receber em julho do ano que
vem o Campeonato Mundial 24
Horas Solo de MTB 2019, que
dará aos ciclistas brasileiros a
chance de serem campeões mundiais nas diversas categorias do
evento internacional.
“Estamos muito satisfeitos
com esta edição inédita da Brasil Ride 24 Horas de MTB realizada em Costa Rica. Foi a primeira vez que ocorreu um evento deste estilo aqui e o pensamento agora está no Campeonato Mundial, em 2019. Teremos
diversos campeões mundiais
solo nas categorias por idade e
com certeza vamos ter ciclistas
brasileiros saindo daqui vencedores, algo que seria inédito na
história do nosso esporte. Ou
seja, um marco no mountain bike
brasileiro”, ressaltou Mario
Roma, fundador da Brasil Ride.
Apesar de muitos acharem
que nas 24 horas de MTB o atleta precisa obrigatoriamente pedalar durante todo esse período,
o que não é necessário, o evento
na verdade é uma possibilidade
única de aprendizagem para quem
está começando no esporte. É também a chance de familiares
ou amigos estarem ainda mais unidos, porque enquanto o ciclista pedala, um bom planejamento e apoio
externo é fundamental. E, quem tiver a oportunidade de competir ou
de viajar para Costa Rica, pode ir
para a cidade com uma certeza: a
fauna e a flora são únicas no País.
Evento ideal para iniciantes –
Engana-se quem pensa que é ne-

cessário ser um especialista no
ciclismo para participar de uma
prova de 24 horas. Na verdade, a
Brasil Ride 24 Horas de MTB
Series torna-se uma grande oportunidade para quem está começando no esporte, de poder evoluir em cima das duas rodas. É
nisso que aposta o treinador Adriano Pereira, o “Grandão”, da assessoria esportiva Pro Cares, de
Londrina (PR), especializada em
ciclismo e em bike fit.
“Trouxemos nossos alunos
para cá, para eles aprenderem a
andar de mountain bike e se divertirem na 2 4 Horas de MTB.
Para nós não importava se o nosso ciclista daria uma, duas ou três
voltas, o que valia aqui era o
aprendizado. Tivemos na nossa
turma o Eliezer, por exemplo, que
tem 68 anos de idade. Só de olhar
para ele você já percebe o prazer
que ele tem de estar aqui se divertindo. Tivemos médico, advogado, todos participando pela primeira vez”, destacou Grandão.
“A questão principal é que eu
também estava inscrito na prova.
Então, se alguém tivesse dificuldade técnica para passar algum
obstáculo, eles poderiam
me informar e eu estaria disponível para ir até lá e explicar a melhor forma de vencer esse desafio. Como assessoria esportiva,
ajudei também na logística, ensinando a montar a estratégia, alimentação e hidratação. Estivemos
com dez atletas aqui, oito correndo na solo e uma dupla, para em
2019 aumentar as metas já na Brasil Ride 24 Horas de Botucatu e
também no Mundial 24 Horas
Solo de Costa Rica”, finalizou o
proprietário da Pro Cares.
Paraíso na fauna e na flora –
Quem está preparando-se para ir
para Costa Rica disputar o Campeonato Mundial de 24 Horas
Solo em 2019, pode se progra-
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Evento realizado no fim de semana passado, em Costa Rica (MS), foi uma prévia do Campeonato Mundial de 24 Horas MTB
Solo 2019, marcado para julho do ano que vem

Gehrke em ação durante as 24 horas de prova
mar com uma certeza. A região Nascimento, Abraão Amaral e
de Costa Rica apresenta fauna e Lucas Alves (quarteto masculino);
flora riquíssimas. Não somente Rogerio Americo, Danilo Salasar,
os estrangeiros, como também Leandro Leite, Pedro Monteiro,
os brasileiros, vão ficar maravi- Alan de Araújo e Marcos Rodrilhados com o que encontrarão gues (sexteto masculino).
por lá. Araras azuis, tucanos, coCidade-sede da competição tias, macacos, tamanduás bandei- Com 25 mil habitantes, Costa
ra, são só algumas das espécies Rica está localizada a 390 km de
comuns na região. Entre a flora, Campo Grande (MS). É um
destaca-se a figueira apelidada de exemplo de cidade que aposta na
“mata-pau”, uma árvore que cres- saúde e na educação de qualidace em torno de uma palmeira e de como forma de crescimento,
vai estrangulando-a.
além de recapeamento de 100%
das vias urbanas e rigoroso conOs campeões da 24 Horas trole sobre os gastos públicos. Na
de MTB - Além dos goianos área da educação, por exemplo,
Mario Veríssimo e Daniela Ara- Costa Rica virou notícia nacional
ujo, vencedores das disputas solo em 2017 por conta do pagamenopen masculina e feminina, a to do 13º, 14º, 15º e até 16º saláBrasil Ride 24 Horas de MTB em rios aos professores. É consideCosta Rica premiou ciclistas em rada a Capital Estadual dos Esporoutras diversas categorias: Plí- tes de Aventura, em função do seu
nio José de Souza (grand máster); grande potencial turístico, e está
Juliano Gehrke (máster); Clarita inserida entre as 100 cidades
Balestrin e Regina Takahira (du- mais promissoras do Brasil.
pla feminina); Ítalo Noesse e
A Brasil Ride 24 Horas SeMaicon da Silva (dupla masculi- ries em Costa Rica teve os pana); Lucas Marega e Lucinei trocínios da Prefeitura MuniciMarega (dupla mista); Jéssica pal de Costa Rica, Specialized,
Rodrigues, Franciele Almeida e Shimano e Unidas - Aluguel de
Dayane Freire (quarteto femini- carros. A organização é da Roma
no); Esdras Amaral, Edilson do Comunicação.

Pietro Fittipaldi disputa sua
primeira prova na Indy em
Mid Ohio

Foto/ IndyCar

O Campeonato Mundial de
F2 chega nesta semana ao tradicional autódromo de Hungaroring, na Hungria. Atualmente em
sexto na classificação do Campeonato, com 86 pontos, o brasileiro Sérgio Sette Câmara
(YOUSE | Banco BMG | MRV |
CCR | CEMIG | GASMIG | Usiminas) espera subir na classificação após um fim de semana de
problemas, na Inglaterra.
Sette vive uma temporada
bastante movimentada. Com um
carro veloz desde o começo da
temporada o piloto da equipe
inglesa Carlin já conquistou alguns pódios e, invariavelmente, em todas as etapas, teve um
conjunto rápido, que o deixou
sempre na luta pelos primeiros
lugares. Infelizmente, na maioria das vezes por falha ou quebra do equipamento, o bom desempenho não foi traduzido em
resultados das provas deixandoo, assim, em uma posição
desconfortável na luta pelo títu-
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Autódromo de Hungaroring, nos arredores de Budapeste, será a último desafio antes das férias

Pietro Fittipaldi
O aguardado reencontro
oficial de Pietro Fittipaldi com
as pistas será neste final de semana em Mid Ohio na Indy. O
piloto brasileiro ficou sem
competir desde 4 da maio,
quando seu carro teve uma
pane elétrica e saiu reto em
plena curva Eau Rouge, uma
das mais velozes de Spa-Francorchamps. O acidente causou
a fratura das duas pernas nos
treinos das 6 Horas de Spa,
etapa do Mundial de Endurance (WEC). Após uma recuperação bem mais rápida do que
o esperado, Pietro está motivado para fazer sua segunda
etapa na Indy.
“Estou muito feliz por ter
me recuperado bem e a sensação é de estar estreando novamente na Indy. Eu fiz treinos de
kart, pilotei quase 100 voltas
em Mid Ohio na semana passada com o carro da Dale Coyne
e provei que estou apto para
voltar oficialmente às pistas.
Quero fazer uma boa corrida e

para isso eu preciso aproveitar todos os treinos para conseguirmos encontrar o melhor
ajuste para o carro”, diz Pietro, que foi campeão da World
Series em 2017.
Essa será a primeira corrida de Pietro em um circuito
misto na categoria. Estreante
em 2018 na Indy, ele havia
competido somente no oval de
Phoenix. Além da prova de Mid
Ohio, Pietro vai disputar as
outras quatro provas restantes
do campeonato: Pocono, Gateway, Portland e Sonoma.
Os treinos em Mid Ohio
começam nesta sexta-feira
com as duas primeiras sessões
livres: a primeira será ao meiodia e o treino 2 acontecerá às
15h35. O terceiro treino vai
ser realizado às 11h do sábado, enquanto o classificatório
está marcado para as 14h30 do
mesmo dia. A corrida tem a largada prevista para as 16h30
deste domingo e terá transmissão ao vivo do BandSports.

78 equipes disputam título
do Circuito Paulista de
Basquete 3x3
Ao todo 78 equipes e mais de
300 atletas disputam no final de
semana, sábado e domingo, a
quarta e última etapa do IV Circuito Paulista de Basquete 3x3
que definirá os campeões da temporada 2018, no Parque da Juventude, na capital paulista, com
entrada gratuita para o público.
Serão conhecidos os campeões das categorias Sub 15 Misto, Sub 18 Masculino e Feminino, Sub 23 Masculino, +35 Masculino, Adulto Feminino, Open
Masculino e Elite Masculino
(profissional).
Além dos mais de cem jogos
ao longo do final de semana, o
público também poderá participar de várias atividades e acompanhar os torneios de enterradas
e habilidades.
Destaque para os jogos da
categoria Elite, que reunirá as
melhores equipes e atletas do
país, com a participação de 13
times. A equipe campeã, além do
título, ficará com a única vaga do
Brasil para a disputa da etapa da
Cidade do México do FIBA3x3
World Tour, em setembro.

Serviço
Final do IV Circuito Paulista de Basquete 3x3
Dias 28 e 29 de julho
Parque da Juventude
Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 –
Carandiru
Jogos a partir das 9h
Sábado – Sub 15 Misto, Sub
18 Masculino e Feminino e Sub
23 Masculino
Domingo – Adulto Feminino, Open Masculino, +35 Masculino e Elite Masculino
Entrada gratuita
O IV Circuito Paulista de
Basquete 3x3 é apresentado por
Nextel, com o patrocínio de
TNT Energy Drink e Açúcar Guarani, através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte da Secretaria
de Esporte Lazer e Juventude do
Estado de São Paulo, e da Caixa
Econômica Federal. Realização –
ANB3x3 (Associação Nacional de
Basquete 3x3) e FPB (Federação
Paulista de Basketball). Apoio –
FIBA (Federação Internacional de
Basketball), CBB (Confederação
Brasileira de Basketball).

