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BOLSAS
O Ibovespa: +0,63% Pontos: 
75.124,81 Máxima de +1,37% 
: 75.680 pontos Mínima de 
-0,21% : 74.499 pontos Volu-
me: 10,44 bilhões Variação em 
2018: -1,67% Variação no mês: 
-2,03% Dow Jones: +0,11% Pon-
tos: 25.998,92 Nasdaq: -0,23% 
Pontos: 7.954,23 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,1506 Venda: R$ 4,1511 
Variação: -0,11% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,23 Venda: R$ 4,33 
Variação: -0,08% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,1253 Venda: R$ 
4,1259 Variação: -0,92% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 4,1030 
Venda: R$ 4,3000 Variação: 
-0,16% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,46% ao 
ano. - Capital de giro, 9,83% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.210,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,72% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 158,101 
Variação: -0,25%.

Cotação: R$ 4,1575 Variação: 
-0,04% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,1629  Venda: US$ 1,1629  
Variação: +0,25% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,8250 Venda: R$ 
4,8270 Variação: +0,19% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,7730 Ven-
da: R$ 5,0100 Variação: -0,14%.

Futuro: +0,33% Pontos: 75.500 
Máxima (pontos): 76.025 Míni-
ma (pontos): 74.775. Global 40 
Cotação: 741,619 centavos de 
dólar Variação: -0,94%.

“Somos duplamente 
prisioneiros: de nós 
mesmos e do tempo 
em que vivemos”.
Manuel Bandeira (1886/1968)
Poreta brasileiro

Em seguida, vêm educação, 
violência e desemprego. A 
corrupção, citada na própria 
pesquisa entre os principais 
problemas do País, aparece 
com 2% apenas (Ag.Câmara).

O cientista político Ge-
raldo Tadeu Monteiro 
afi rma que as pesqui-

sas desempenham papel im-
portante na decisão do eleitor. 
De acordo com ele, existe tan-
to o voto útil, quando o eleitor 
quer ajudar alguém que tem 
mais chance; quanto o voto 
de veto, quando o eleitor quer 
fazer com que um candidato 
específi co perca. “A pesquisa 
não determina, ela infl uencia 
como qualquer outra fonte de 
informação”, esclarece.

O resultado da pesquisa 
faz parte de um conjunto de 
informações que o eleitor usa 
a fi m de decidir. “Se ele quiser 

 Pesquisas eleitorais 
podem infl uenciar voto 
útil, diz cientista político

votar no candidato que está 
ganhando ou ele acha que o 
voto útil para a sua tendência 
política é mais interessante, 
ele tem o direito de ter essa 
informação”. O especialista 
considera, no entanto, um mito 
a tese de que o brasileiro vota 
no “cavalo que está ganhando”.

Ele pesquisou o assunto e 
concluiu que só 5% dos elei-
tores podem mudar de voto 
se descobrirem que seu can-
didato não tem chance. “Os 
outros 95% escolhem um e vão 
com ele até o fi nal”. Geraldo 
também fala sobre a diferença 
entre pesquisas espontâneas 
e estimuladas. Para ele, a 

espontânea mostra o grau de 
consolidação daquela opção 
de voto. Já a estimulada pode 
gerar resultados diferentes. 
“Na pesquisa espontânea, 56% 
das mulheres estão indecisas 
com relação ao candidato a 
presidente, mas quando você 
estimula, só 7% fi cam indeci-
sas”, exemplifi ca. 

Pelas técnicas de amostra-
gem utilizadas, os entrevista-
dos devem representar os 147 
milhões de eleitores brasileiros. 
“Por exemplo, nós sabemos que 
54% do eleitorado é feminino 
e, portanto, de cada mil entre-
vistados, 540 serão mulheres”. 
Os candidatos também fi cam 

O resultado da pesquisa faz parte de um conjunto de informações que o eleitor

usa a fi m de decidir.

atentos aos recortes de idade, 
sexo e escolaridade feitos pelos 
institutos de pesquisa. Esses 
dados auxiliam no discurso que 
é feito para o eleitorado durante 
a campanha.

A pesquisa Datafolha di-
vulgada no último dia 11, por 
exemplo, trouxe o que os elei-
tores consideram prioridade 
para as ações do próximo pre-
sidente. Saúde lidera com 40%. 

Brasil tem 1,6 mil 
casos de sarampo

Até a última segunda-feira 
(10), foram confi rmados 1.673 
casos de sarampo em todo o 
país e 7.812 estão sendo in-
vestigados segundo atualização 
feita ontem (12) pelo Minis-
tério da Saúde com base nas 
informações repassadas pelas 
secretarias estaduais de saúde. 

Atualmente, o país enfrenta 
dois surtos de sarampo: no Ama-
zonas são 1.326 casos e 7.738 em 
investigação; e em Roraima, o 
estado trabalha com o registro de 
301 casos da doença, sendo que 
74 continuam em investigação.

“Os surtos estão relacionados 
à importação, já que o genótipo 
do vírus (D8) que está circu-
lando no país é o mesmo que 
circula na Venezuela, país que 
enfrenta um surto da doença 
desde 2017. Alguns casos isola-
dos e relacionados à importação 
foram identifi cados nos estados 
de São Paulo (2), Rio de Janeiro 
(18); Rio Grande do Sul (18); 
Rondônia (2), Pernambuco (4) 
e Pará (2)”, diz nota divulgada 
pela pasta (ABr).

A Administração de Alimen-
tos e Medicamentos dos Esta-
dos Unidos (FDA, em inglês) 
alertou ontem (12) que o con-
sumo de cigarros eletrônicos 
entre adolescentes alcançou 
“uma proporção epidêmica” 
e anunciou diversas medidas 
para limitar o acesso a eles. “Ve-
mos claros sinais de que o uso 
de cigarros eletrônicos entre os 
jovens alcançou uma proporção 
epidêmica”, explicou Scott 
Gottlieb, diretor da FDA, em 
comunicado. Gottlieb ressaltou 
que não se pode permitir “que 
uma nova geração seja viciada 
em nicotina”.

A FDA deu 60 dias aos cinco 
principais produtores de cigarros 
eletrônicos (Juul, Vuse, MarkTen 
XL, Blu and Logic 60) para que 
apresentem propostas “sólidas” 

FDA declara epidemia por uso 

de cigarros eletrônicos.
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Brasília - O ministro Dias 
Toffoli, que assume a presi-
dência do STF hoje (13), já 
defi niu a pauta de julgamentos 
do plenário da Corte. Decidiu 
priorizar temas de impacto 
social e ambiental, evitando 
assuntos polêmicos. Cabe ao 
presidente do STF defi nir o 
que será analisado pelos 11 
ministros da Corte nas sessões 
plenárias, que ocorrem às 
quartas e quintas-feiras. Toffoli 
não pretende pautar ações que 
discutem a possibilidade de 
execução provisória de pena, 
como a prisão, após condena-
ção em segunda instância. 

O ministro avalia que isso 
provocaria um “desgaste” à 
imagem do tribunal em pleno 
período eleitoral. O tema, no 
entanto, pode retornar ao ple-
nário no primeiro semestre do 
ano que vem, já que o STF ainda 
não julgou defi nitivamente as 
ações, o que tem levado a crí-
ticas dentro e fora da Corte. A 
primeira sessão de julgamentos 
na gestão Toffoli está marcada 
para quarta-feira (19), quando 
será discutida a possibilidade de 
um militar que for transferido 
para outra localidade ingressar 
em universidade pública.

Também foi pautada para 
o mesmo dia uma ação da 
PGR que questiona o uso de 
aeronaves para o lançamento 
de substâncias químicas no 

Ministro Dias Toffoli, que 

assume a presidência do STF.

Brasília - O ministro Gilmar 
Mendes, do STF, criticou on-
tem (12), o que chamou de 
“hiperativismo” do Judiciário e 
Ministério Público em relação 
a processos movidos contra 
candidatos no pleito de 2018. 
Há um notório “abuso de po-
der de litigar” e um risco de 
tumulto ao processo eleitoral. 
Os comentários foram feitos 
ao ser questionado sobre como 
avaliava a prisão do ex-gover-
nador do Paraná Beto Richa. O 
ministro também citou os casos 
envolvendo os candidatos à 
Presidência Geraldo Alckmin 
e Fernando Haddad.

Richa é suspeito de envol-
vimento em um esquema de 
corrupção, lavagem de dinheiro 
e fraude em licitações do setor 
de rodovias no Estado. Gilmar, 
que destacou não ter mais 
informações sobre o caso do 
tucano, ressaltou, no entanto, 
que a prisão preventiva a menos 
de um mês da eleição ‘suscita 

Ministro Gilmar Mendes.
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Contagem - O candidato do 
PSDB à Presidência, Geraldo 
Alckmin, concentrou ontem 
(12), ataques ao agora con-
fi rmado presidenciável do PT, 
Fernando Haddad. Durante 
campanha por Contagem e 
Betim, em Minas, o tucano 
classifi cou como “inacreditá-
vel” o fato de a candidatura de 
Haddad ter sido confi rmada “na 
porta de uma penitenciária”, 
onde está o ex-presidente Lula. 

“O PT fi cou escondendo o 
Haddad. Agora vai ter que se 
apresentar como candidato 
e explicar 13 milhões de de-
sempregados, uma herança do 
PT, que quebrou o País. Eles 
não têm limites para chegar 
ao poder”, disse Alckmin, ao 
negar que a propaganda de 
seu partido no horário eleitoral 
concentre críticas em seu rival 
na disputa, Jair Bolsonaro. “Nós 
não fazemos nenhuma crítica, 
não sou eu quem falo. Isso está 
no YouTube. Se ele fala coisas 
desrespeitosas, é ele, não somos 
nós. Simplesmente pegamos as 
falas e colocamos”, disse.

Alckmin observa que a dis-
puta presidencial este ano tem 
candidato do PT e “adoradores 
do PT e do Lula”. Ele enfatizou 
a relação de seus principais 
adversários na corrida eleitoral 

Candidato do PSDB à 

Presidência, Geraldo Alckmin.

Rio - O candidato do PDT à 
presidência, Ciro Gomes, disse 
ontem (12), que a reeleição é 
uma “impertinência”, mas que 
ainda vai avaliar se pode pedir 
a revogação da lei, que envolve 
também governos estaduais e 
municipais. O fi m do direito 
de se reeleger é quase una-
nimidade entre os principais 
candidatos ao cargo, como Jair 
Bolsonaro e Marina Silva.

“Vou pensar se serei candida-
to à reeleição. Acho que é uma 
impertinência que se produziu. 
Não sei se tenho o direito de 
propor o fi m, mas eu preferiria 
eleger um sucessor”, disse du-
rante sabatina no jornal O Globo, 
ironizando o fato da adversária 
Marina Silva ter prometido 
acabar com a reeleição, “Marina 
o fez porque não conhece bem 
como funciona a verdade da 
política no Brasil”, disparou.

Ciro revelou que chegou a 
ser cogitado para vice de Lula 
e exercer o papel que hoje cabe 
ao ex-prefeito de São Paulo, 
Fernando Haddad. Ele infor-
mou que a ex-presidente Dilma 
Rousseff e o senador Roberto 
Requião o procuraram depois 
da homologação da sua can-
didatura para fazer o convite. 
Ele disse que descartou “fazer 
esse papel” porque o Brasil não 
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Candidato do PDT à 

presidência, Ciro Gomes.
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Lista de espera do Fies
O MEC adiou para amanhã (14) o 

fi m do prazo para os estudantes pré-
-selecionados na lista de espera do 
Fies fornecerem os dados necessá-
rios para contratar o fi nanciamento. 
A lista vale para os estudantes que 
se inscreveram no Fies do segundo 
semestre e não foram selecionados 
no processo regular. Segundo a 
pasta, o objetivo do adiamento é 
“ampliar as oportunidades de fi nan-
ciamento para os alunos”.

shutterstock/votebem

Gilmar Mendes: ‘hiperativismo 
judicial’ pode tumultuar eleições

gação e um dado candidato?”, 
levantou. 

Gilmar destacou a necessi-
dade de atuação do Conselho 
Nacional do Ministério Público 
(CNMP). “É notório um abuso 
de poder de litigar. É preciso 
realmente colocar freios. A PGR 
tem que atuar nisso e também o 
CNMP. Acho que em boa hora o 
Conselho tomou essa delibera-
ção”, observou o ministro.

Ao tecer os comentários 
sobre a situação dos candida-
tos, Gilmar voltou a criticar a 
atuação do MP em relação aos 
acordos de delação. “Ainda 
estamos sob esse signo dos 
escândalos, que vinha da gestão 
passada da PGR, é preciso en-
cerrar esse ciclo, não podemos 
andar com passos de bêbados”, 
disse, citando a série de inqué-
ritos baseados na delação da 
Odebrecht arquivados pelos 
ministros nos últimos meses, 
por falta de provas e excesso de 
prazos das investigações (AE).

muita dúvida’. “Não tenho da-
dos sobre o caso, mas de fato 
todo esse hiperativismo que se 
revela no contexto, na prisão. 
Pelo que estava olhando no 
caso do Richa, é um episódio 
de 2011”, destacou o ministro. 

“Acho que é preciso mo-
deração. Do contrário, daqui 
a pouco podemos, inclusive, 
tumultuar o pleito eleitoral. Sa-
bemos lá que tipo de consórcio 
há entre um grupo de investi-

EUA: “epidemia” 
por uso de cigarros 

eletrônicos entre jovens

destinadas a prevenir o consumo 
dos cigarros eletrônicos entre 
jovens. Se esses planos não se 
concretizarem, a FDA proibirá 
a venda deste tipo de cigarros, 
segundo anunciou. Além disso, 
o órgão anunciou que serão 
empreendidas ações destinadas 
a impedir a venda de cigarros 
eletrônicos a menores de idade 
nas lojas (Agência EFE).

Toffoli prioriza temas 
sociais e evita polêmicas

combate ao mosquito Aedes 
aegypti. Na época em que 
entrou com a ação, o então 
procurador-geral, Rodrigo 
Janot, alegou que a medida 
afronta o direito à saúde, por 
avaliar que “a pulverização aé-
rea de produtos químicos, além 
de não contribuir de maneira 
efi caz para combater o Aedes 
aegypti, provoca importantes 
malefícios à saúde humana”.

No dia 26, o Supremo deve 
retomar a discussão de uma 
ação que trata da autorização de 
trabalho artístico de menores de 
idade, interrompida por pedido 
de vista da ministra Rosa Weber 
em agosto de 2015. Para o mes-
mo dia está previsto julgamento 
sobre plano de carreiras para a 
área de Ciência e Tecnologia 
da Administração Direta, das 
Autarquias e das Fundações 
Públicas Federais (AE). 

É incrível lançar candidatura 
‘na porta’ de penitenciária

com o PT. “O Ciro foi ministro 
do Lula. Sempre apoiou o PT 
e a Dilma. O Meirelles também 
se vangloria de ter sido presi-
dente do Banco Central do PT. 
A Marina foi 24 anos fi liada ao 
PT. E agora o Haddad”, afi rmou.

Na disputa com Ciro Gomes, 
Haddad e Marina Silva pelo 
segundo lugar nas leituras de 
intenção de voto, o tucano 
disse haver tempo para con-
quistar votos. “Se pegarmos 
as últimas eleições, as decisões 
foram mais próximas da data 
da eleição”. Ele avaliou que as 
pesquisas de intenção de voto 
mostraram uma disputa pelo 
segundo lugar e que o quadro 
eleitoral ainda está em defi ni-
ção para o primeiro turno (AE).

Ciro diz que avaliará condição 
de revogar reeleição

merece um presidente “por 
procuração”.

Ainda sobre o ex-presidente, 
de quem foi ministro entre 
2003 e 2006, Ciro explicou 
que tentou visitá-lo na cadeia 
em Curitiba, “por uma ques-
tão humanitária”, mas que foi 
proibido e depois não era mais 
conveniente. Ele disse que 
o País precisa entender que 
Lula não é “nem satanás, nem 
infalível”, afi rmou. “O Lula foi 
um presidente muito bom, mas 
isso não me obriga a aceitar que 
ele é infalível. O Lula escolheu 
a Dilma, escolheu o Temer, 
escolheu o Palocci, escolheu o 
Haddad que perdeu a prefeitu-
ra de São Paulo”, avaliou (AE).


