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No próximo dia 27 começarão
a ser efetuados os pagamentos
da primeira parcela do 13º salário
dos aposentados e pensionistas do
INSS. Terão direito a essa parcela
do abono anual 30 milhões de beneficiados. O Governo Federal estima
que a antecipação da chamada
gratificação natalina injetará R$
20,6 bilhões na economia do país
nos meses de agosto e setembro.
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Notícias Finales

Arrecadação federal não é
suficiente para que o governo
consiga fechar as contas
nistérios e cortar diárias
de viagens de funcionários
públicos, o governo não fará
ajuste fiscal. Porque isso é
muito pouco diante da despesa total do governo. O gasto
discricionário já foi reduzido
e está neste ano no mesmo
valor real de 2009. Enquanto isso, o gasto obrigatório
cresceu 50% nos últimos nove
anos”, afirmou, em palestra
no Seminário de Direito e
Desenvolvimento organizado
pela FGV Direito Rio.
Mansueto mostrou que o
Brasil tem registrado déficits primários desde 2014 e

O

deve continuar no vermelho
pelo menos até 2020. “Houve
queda de arrecadação com a
crise, mas o grande problema
do País foi o crescimento
recorrente do gasto público”,
explicou, ao apontar que a
arrecadação federal não é
mais suficiente para que o
governo consiga fechar as
contas, mas lembrou que a
carga de tributos no País já
é muito alta.
“Se o Brasil fosse a Alemanha ou a Dinamarca, a carga
brasileira de 33% do PIB não
seria alta, mas os países de
renda média e os países da

São Paulo - O candidato do
PSL à Presidência da República,
Jair Bolsonaro, participou na
sexta-feira (17), pela manhã, da
formatura de sargentos da PM,
no Sambódromo do Anhembi.
Rodeado de um segmento no
qual costuma ter muitos eleitores, Bolsonaro se sentiu em casa
e, entre afagos e tietagens, aproveitou para atacar os críticos
que chamaram de superficiais
suas propostas de governo.
“Eu não posso responder a esse
analfabeto que falou isso”.
E destacou que as pessoas que “realmente estão
preocupadas com o futuro
do País” gostaram do plano.
As diretrizes do governo de
Bolsonaro foram divulgadas
nesta semana. O documento
é obrigatório para o registro
na Justiça Eleitoral. “Ele (o
documento) é uma diretriz.
É uma intenção. Vocês nunca
cobraram plano de ninguém”,
questionou o candidato.
Bolsonaro aproveitou para
cumprimentar os formandos,
momento em que foi cercado

Nelson Almeida/AFP

Bolsonaro chama de ‘analfabetos’
críticos das suas diretrizes

Bolsonaro na formatura de sargentos da PM de São Paulo.

por vários presentes. Ele não
foi o único que aproveitou o
espaço para um corpo a corpo
com o eleitorado no segundo
dia de campanha oficial nas
ruas. Outros candidatos militares a cargos públicos, como
o Major Olímpio, também do
PSL, compareceram. Do lado
de fora, foi possível encontrar
santinhos de alguns candidatos no chão, além de pessoas
portando faixas.

O governador Marcio França
(PSB), que tenta a reeleição e
apoia o tucano Geraldo Alckmin
na Presidência, negou na saída
do evento que Bolsonaro tenha
se aproveitado da ocasião. “Ele
é um militar. Quando ele vai
nas solenidades militares, as
pessoas gostam dele. Também
é um direito das pessoas se
manifestar. Ele, na minha visão,
não fez nada. Nem falou em
público”, disse (AE).

O Brasil tem registrado déficits primários desde 2014 e deve continuar
no vermelho pelo menos até 2020.

América Latina têm cargas
muitos menores. No México,
por exemplo, a carga é menor
que 20% do PIB”, elencou.
Segundo o secretário do
Tesouro, há diversos planos
de ajuste fiscal, mas, se não

houver consenso em controlar o gasto, isso acarretará
aumento da carga tributária.
“E mesmo que se decida
tributar mais os mais ricos
e aumentar o imposto de
renda, não vamos escapar de

Começa a vacinação
contra raiva

Barroso concentra ações
que questionam Lula no TSE

São Paulo - Terá início nesta
segunda-feira (20), a campanha de vacinação contra a raiva
para cães e gatos no município
de São Paulo. A vacina é gratuita. A campanha vai até 2 de
setembro. Serão mais de 1.900
postos de atendimento distribuídos pela cidade - entre fixos
e volantes -, que funcionarão
entre 10 e 16 horas.
Todos os animais com mais de
3 meses devem ser vacinados,
exceto os doentes. Para cadelas
prenhas, apesar de não haver
contraindicação, a orientação
é de que o dono busque pela
vacina fora da campanha, devido ao risco no transporte e
no manejo do animal.
A raiva é uma doença transmissível, caracterizada pelo
contágio direto; ou seja, pela
mordida, arranhões ou lambedura de cães, gatos ou outros
mamíferos, como, por exemplo,
morcegos infectados. A relação
completa de postos, com local
e data da vacinação, pode ser
obtida no seguinte enderenço
de internet: (https://www prefeitura.sp.gov.br).

Brasília - O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) já começou a
encaminhar ao ministro Luís
Roberto Barroso as ações que
contestam o registro de candidatura do ex-presidente Lula
à Presidência da República. O
ministro Admar Gonzaga era
relator de quatro processos
apresentados de forma autônoma do registro de Lula,
e pediu que a presidente da
Corte, ministra Rosa Weber,
determinasse a redistribuição.
Até o momento, dois já foram
enviados a Barroso, as ações do
advogado e professor universitário Marcelo Feliz Artilheiros e do advogado Fernando
Aguiar dos Santos. A decisão
de redistribuir a relatoria dos
processos é tomada após Rosa
manter Barroso como relator
do registro de candidatura do
petista, depois de questionamento da defesa de Lula. O
registro do ex-presidente já é
alvo de impugnação da PGR,
já que Lula foi condenado por
corrupção passiva e lavagem
de dinheiro no TRF-4, situação

ter uma estrutura tributária
regressiva. Eu sou a favor
de se tributar heranças e
dividendos, mas o problema hoje são os regimes
especiais de tributação”,
completou (AE).

Nelson Jr/SCO/STF

secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou
na sexta-feira (17), que a
maior parte do crescimento da despesa do governo
federal nas últimas décadas
aconteceu em programas
de transferência de renda,
como aposentadorias, benefícios trabalhistas e bolsas
para pessoas carentes. Ele
voltou a defender mudanças
na legislação sobre despesas
obrigatórias, sobretudo a
reforma da Previdência.
“Mesmo se o próximo
presidente fechar dez mi-

Ministro Luís Roberto Barroso.

que enquadra o petista na Lei
da Ficha Limpa.
Diante da definição da Corte, já
era esperado que Admar abrisse
mão dos processos, para que o
caso Lula fique concentrado com
Barroso, pela “dependência” entre as ações. Já são sete ações que
contestam o registro do petista.
As ações de impugnação apresentadas pela PGR, pelo candidato
à Presidência da República Jair
Bolsonaro (PSL) e pelo Partido
Novo já estão com Barroso desde
o início porque foram apresentadas dentro do processo de
registro de Lula (AE).
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O presidente da Bolívia, Evo
Morales, afirmou na sexta-feira (17) que “em breve” a
bandeira do seu país estará
no Pacífico, já que existe a
reivindicação ao Chile de uma
saída soberana para oceano.
Ele publicou no Twitter uma
mensagem, acompanhada de
um vídeo, por ocasião do Dia
da Bandeira.
“Neste dia da bandeira, reafirmamos o nosso compromisso
de honrar o nosso símbolo de
união, dignidade e liberdade
com trabalho e amor à pátria.
A tricolor vibra no coração do
nosso povo, tremula soberanamente no céu azul e flamejará

em breve nas margens do Pacífico”, escreveu Morales na
rede social.
A Bolívia mantém um requerimento perante o Chile no Tribunal Internacional de Justiça
- o principal órgão judiciário da
Organização das Nações Unidas
-, com o qual reivindica uma
saída soberana para o Oceano
Pacífico e que já rendeu uma
guerra contra tropas chilenas
em 1879. O atual desenho da
bandeira da Bolívia, com três
faixas - vermelha, amarela e
verde -, é de 1851, mas todo
17 de agosto o país comemora
a criação do primeiro símbolo
nacional, feito em 1825.

Dólar fecha a semana acumulando alta

A moeda norte-americana
encerrou na sexta-feira (17)
novamente em alta de 0,24%,
cotada a R$ 3,9147 na venda,
fechando uma série de três
pregões consecutivos de alta
e uma valorização acumulada
na semana de 1,31%. O dólar
oscilou sua cotação no dia,
chegando à máxima de R$
3,9535.
Apesar da forte alta, o Banco
Central seguiu com a mesma

“Do mesmo modo
que o metal enferruja
com a ociosidade e
a água parada perde
sua pureza, assim
a inércia esgota a
energia da mente”.
Leonardo da Vinci (1452/1519)
Polímata italiano

política de swaps cambial tradicional, sem efetuar leilões
extraordinários de venda futura da moeda. O índice B3, da
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa), terminou o último
pregão da semana em baixa de
1,03%, com 76.028 pontos. As
ações da Petrobras acompanharam a queda, perdendo 2,64%,
com Itau em queda de 2,22% e
Bradesco registrando baixa de
2,74% (ABr).

Equipes de salvamento utilizaram helicópteros e barcos na
sexta-feira (17), para resgatar
milhares de pessoas presas em
telhados após uma inundação
sem precedentes no Estado de
Kerala, sul da Índia, que já matou
mais de 320 pessoas nos últimos
nove dias, informaram autoridades. Mais de 1,5 mil campos estatais foram inundados, ilhando
os moradores. Desde o início da
temporada de monções, mais de
mil pessoas morreram em sete
Estados da Índia.
Segundo os serviços de emergência, mais de 12 helicópteros
e cerca de 400 barcos são utilizados nos trabalhos. A maior
autoridade do Estado, Pinarayi
Vijayan, disse a repórteres que
ao menos 324 pessoas morreram e mais de 220 mil estão
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BOLSAS
O Ibovespa: -1,03% Pontos:
76.028,50 Máxima estável:
76.817 pontos Mínima de
-1,54% : 75.633 pontos Volume: 10,31 bilhões Variação em
2018: -0,49% Variação no mês:
-4,03% Dow Jones: +0,43% Pontos: 25.669,32 Nasdaq: +0,13%
Pontos: 7.816,33 Ibovespa

desabrigadas. As fortes chuvas
dos últimos nove dias desencadearam enchentes, deslizamentos de terra e desabamentos
de moradias e pontes, além da
interrupção de serviços aéreos
e ferroviários em Kerala, que é
destino turístico popular, com
cachoeiras e praias.
As chuvas de monção matam
centenas de pessoas na Índia anualmente. A temporada dura de
junho a setembro. Desde junho,
as inundações decorrentes das
monções atingiram fortemente
12 dos 14 distritos de Kerala,
danificando milhares de casas.
O canal de notícias New Delhi
Television informou que o Estado
enfrenta uma crise, com alguns
hospitais relatando escassez de
oxigênio e postos de gasolina sem
combustível (AP/AE).

Futuro: -1,23% Pontos: 76.585
Máxima (pontos): 77.035 Mínima (pontos): 76.210. Global 40
Cotação: 778,154 centavos de
dólar Variação: -0,07%.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,9137 Venda: R$ 3,9142
Variação: +0,29% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,99 Venda: R$ 4,09
Variação: +0,16% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,9383 Venda: R$
3,9389 Variação: +1,49% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,8900
Venda: R$ 4,0630 Variação:
+0,25% - Dólar Futuro (setem-

nistra Cármen Lúcia, disse na
sexta-feira (17) que os direitos
previstos na Constituição não
prejudicam o desenvolvimento
econômico, e que há garantia
de princípios, como o da livre
iniciativa, capazes de garantir o
trabalho e a dignidade de todos.
“Ainda na preparação dos
trabalhos da Assembleia Constituinte, era criticado o que viria
a ser promulgado como Constituição Brasileira em 1988, sob
o argumento de que haveria direitos em excesso e a economia
brasileira não suportaria tantos
direitos”, lembrou a ministra.
“Da minha parte, em primeiro
lugar, não tenho esse tipo de
visão”, afirmou em seguida. A
afirmativa foi feita durante a
abertura do Seminário Direito
e Desenvolvimento, organizado
pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), em Brasília. Ao mencionar o julgamento de ações sobre
terceirização de serviços por
empresas, a ministra Cármen
Lúcia afirmou que “o direito no
Brasil não impede, e que, pelo
contrário, a Constituição assegura condições de um modelo
econômico que garanta a livre
iniciativa, que é um princípio basilar adotado pelo constituinte”.

bro) Cotação: R$ 3,9200 Variação:
+0,17% - Euro (às 17h33) Compra:
US$ 1,1439 Venda: US$ 1,144
Variação: +0,58% - Euro comercial
Compra: R$ 4,4770 Venda: R$
4,4790 Variação: +0,92% - Euro
turismo Compra: R$ 4,4430 Venda: R$ 4,6630 Variação: +0,78%.
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Direitos ‘não prejudicam’
Evo diz que Bolívia chegará
Inundações na Índia já
econômico
em breve ao Pacífico
mataram mais de mil pessoas desenvolvimento
A presidente do STF, mi-

Cármen reconheceu que
a Constituição e as leis
brasileiras podem ter falhas.

“Sem deixar de considerar
que o Artigo 1º tem como um dos
seus fundamentos a dignidade
da pessoa humana”, acrescentou. Cármen Lúcia reconheceu
que a Constituição e as lei brasileiras podem ter falhas, mas
lembrou que há espaço para
aperfeiçoamento por meio da
interpretação da Justiça e de
emendas pelo Legislativo. E
voltou a elogiar as leis criadas
no país, entre elas a Ficha Limpa
e a Maria da Penha. “As críticas
feitas as leis brasileiras são feitas
a quem não as quer cumprir”,
disse (ABr).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,41% ao
ano. - Capital de giro, 9,44% ao ano.
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI,
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO

Ouro Cotação: US$ 1.179,80 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: +0,02% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 147,150
Variação: +0,03%.

