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Os eleitores que estarão fora do
seu domicílio eleitoral no período
das eleições, têm até amanhã (23)
quinta-feira para pedir a autorização à Justiça Eleitoral se pretendem
votar em outras cidades. O voto em
trânsito apenas pode ser usada em
capitais e municípios com mais de
100 mil eleitores. E se a pessoa
estiver fora do estado onde tem domicílio eleitoral, o voto em trânsito
vale apenas para a escolha do candidato a presidente da República.

Quarta-feira,
22 de agosto de 2018
Ano XVI – Nº 3.694
R$ 2,00

Epitacio Pessoa/Estadão

À espera de mais chuvas,
cidades do interior fazem
poupança de água
30 de julho. A água some das
torneiras das 9h às 16h. A
medida, segundo Gonçalves,
está garantindo uma reserva
maior de água para a estiagem.
“Até o final de outubro, quando
deve voltar a chover, não vai
faltar água para as atividades
essenciais”, disse. A prefeitura
realiza obras para aumentar a
capacidade das represas do
Bom Jesus e do São José Viegas.
Em Santa Cruz das Palmeiras, as represas que abastecem
a cidade estão com 80% da
capacidade, mas, assim mesmo
a prefeitura decidiu ampliar
em uma hora o período de
racionamento. Desde segunda-feira (20), o fornecimento é
suspenso às 7h e retomado
somente às 16h. Conforme o

O

Por 3 votos a 2, a Segunda
Turma do STF decidiu ontem
(21) manter a decisão tomada
em junho que suspendeu a
execução da condenação do
ex-ministro José Dirceu a 30
anos de prisão na Operação
Lava Jato. A decisão foi tomada a partir de um recurso da
Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o habeas
corpus protocolado pela defesa
de Dirceu.
Reafirmaram voto pela soltura o relator, Dias Toffoli, e
os ministros Gilmar Mendes e
Ricardo Lewandowski. Com a
decsião, Dirceu permanecerá
em liberdade até que o STJ
analise o recurso adequado
para reavaliar a pena.
O ministro Edson Fachin
finalizou seu voto sobre a
questão. Segundo o ministro,
o habeas corpus não poderia
ter sido concedido por razões
processuais. Celso de Mello,
que não havia votado na sessão
de junho, também votou para
determinar o retorno de Dirceu
à prisão

Marcelo Camargo/ABr

Turma do STF mantém
liberdade de José Dirceu

Ex-ministro José Dirceu.

José Dirceu foi preso em maio
após ter a condenação confirmada pela segunda instância
da Justiça Federal, com base
no entendimento do STF, que
autorizou a execução provisória da pena, após o fim dos
recursos na segunda instância.
Na mesma sessão, o colegiado
também manteve a decisão
que suspendeu a condenação
e determinou a soltura do ex-tesoureiro do PP, João Claudio
Genu, também condenado na
Lava Jato (ABr).

chefe do setor de saneamento,
Paulo Sérgio Lopes, a medida
foi tomada para poupar água,
já que a previsão é de estiagem
nos próximos meses. Quem for
flagrado pela fiscalização dos
guardas municipais desperdiçando água pode ser multado
em R$ 1.075. Somente aos
sábados é permitido lavar a
casa. A população convive com
racionamentos desde 2014.
Em Caconde, a captação
na Serra do Cigano está funcionando com menos de 50%
da capacidade. Estão sendo
retirados seis litros por segundo, ante os 15 litros que eram
tirados, para “dar um fôlego”
para o manancial, castigado
pela estiagem. A cidade é
abastecida também pelo Cór-

Represa do Itaim, que abastece região central de Itu, estava com 25% da capacidade
no fim do mês passado; e a população já estoca água.

rego São Miguel, mas o risco
de racionamento persiste. A
prefeitura decretou situação de
emergência e tenta transferir o
saneamento para uma empresa
privada, capaz de investir na
ampliação do sistema.

Em Itu, 31 bairros da região
central ficam sem água hoje
(22). A Companhia Ituana de
Saneamento informou que o
abastecimento foi interrompido
para reparo de um vazamento detectado no bairro Rancho Gran-

de. O reparo vai reparar uma
sangria na adutora da Represa
do Fubaleiro, que transporta
280 litros de água por segundo.
O vazamento contribui para
baixar o nível da represa (José
Maria Tomazela /AE).

Para o presidente Temer, recuperação
da indústria do aço é sustentável

Tropas só agirão com
‘retaguarda jurídica’
Rio - O candidato do PSL à
Presidência da República nas
eleições 2018, Jair Bolsonaro,
disse ontem (21), que, se eleito,
as tropas militares só agirão na
segurança pública “se tiverem
retaguarda jurídica”. A declaração foi dada no cemitério
de Engenheiro Pedreira, em
Japeri, na Baixada Fluminense.
Ele chegou ao final do enterro do cabo Fabiano Oliveira
dos Santos, de 36 anos, morto
durante uma operação da intervenção federal, na segunda-feira, 20, no Complexo do Alemão. “Eu não sou presidente da
República. Se for, a tropa só age
se tiver uma retaguarda jurídica”, afirmou para a imprensa,
ao sair do cemitério.
O candidato não quis se
prolongar mais em declarações
sobre a morte do cabo e acrescentou apenas que era “um
momento de consternação”.
Bolsonaro também se recusou
a tirar fotos no local com simpatizantes que costumam abordá-lo em agendas públicas (AE).

O presidente Michel Temer
disse ontem (21) que a indústria siderúrgica se recuperou,
de forma sustentável, da crise
enfrentada em 2016, em discurso a empresários do setor durante o Congresso Aço Brasil,
na capital paulista. “Sabíamos
que a siderurgia brasileira vivia
momento crítico, preocupante.
Reconheço que, o ano passado,
ou 2016, mais apropriadamente, foi um dos mais difíceis
para a nossa indústria. Juntos,
revertemos esse quadro a partir
de agosto de 2017, quando a
produção do aço já apresentava
crescimento em relação ao ano
anterior”, disse.
De acordo com o Instituto
Aço Brasil, a produção de
julho apresentou alta de 6,7%
em relação ao mesmo mês do
ano passado. No mês passado,
as vendas tiveram alta de 13%
sobre julho de 2017. “Alguns
diziam que a recuperação não

Cesar Itiberê/PR

risco de enfrentar uma
estiagem mais longa
este ano, leva municípios do interior de São Paulo a
fazer uma espécie de poupança
de água. O objetivo é fazer com
que o volume retirado dos
reservatórios para abastecer a
população seja menor do que
a água que entra. “Estamos na
base da calculadora para que o
nível das represas fique no azul.
Não sabemos quando as chuvas
voltam e precisamos dessa
poupança”, disse o superintendente do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Rio das
Pedras, Daniel Gonçalves.
As últimas chuvas melhoraram o nível dos reservatórios,
mas a cidade continua com
o racionamento, iniciado em

importado, mas avaliou que o
Brasil se saiu bem nas negociações com os norte-americanos.
O Brasil não foi taxado com
novas tarifas, mas submetido a
cotas baseadas na média de volume exportado em três anos.
“Quando os Estados Unidos
sobretaxaram o aço, tivemos
muitas reuniões, que o Itamaraty providenciou. Conseguimos
reduzir o gesto inicial do presidente dos Estados Unidos que
onerava enormemente a nossa
indústria. Hoje, estamos em um
passo razoável em relação a essas exportações. Encontramos
soluções para as dificuldades
do setor siderúrgico”, disse
o presidente. O ministro de
Indústria e Comércio, Marcos
Jorge, avaliou que o Brasil
sofreu o menor prejuízo entre
os países exportadores de aço,
obtendo benefícios melhores,
inclusive, que o México que
integra o Nafta (ABr).

Presidente Michel Temer
durante o Congresso
Aço Brasil 2018.

seria sustentável. Hoje, um ano
depois, temos a segurança de
afirmar que ela é sólida e veio
para ficar”, afirmou Temer.
No acumulado de janeiro a
junho deste ano, a produção
do aço cresceu 3,4% na comparação com o mesmo período
em 2017. O presidente criticou
o protecionismo dos Estados
Unidos ao sobretaxar o aço

ANSA

Hasan Rohani chegou a se sentar na cabine do piloto
antes da exibição.

O Irã apresentou ontem (21)
um avião militar que, segundo as
autoridades do pais, teria sido
produzido com tecnologia própria. De acordo com a agência
de notícias iraniana “Tasmin”, o
avião recebeu o nome de “Kowsar” e será produzido em duas
versões, com um e dois lugares.
O jato tem radares polivalentes
que serão usados para realizar
operações de combate e de
controle do espaço aéreo.
A aeronave realizou um voo

“Tudo, aliás, é a
ponta de um mistério,
inclusive os fatos. Ou a
ausência deles.
Duvida? Quando nada
acontece há um milagre
que não estamos
vendo”.
Guimarães Rosa (1908/1967)
Escritor brasileiro

de demonstração durante um
desfile militar que contou com a
presença do presidente do país,
Hasan Rohani, que chegou a se
sentar na cabine do piloto antes
da exibição. Rohani afirmou a
necessidade de continuar reforçando o poderio militar do país,
fazendo referência às ameaças
dos Estados Unidos. “Por que
os norte-americanos não nos
atacam? Porque conhecem nossa
força e o preço que deveriam pagar”, disse o presidente (ANSA).

O ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia, disse serem
infundadas as críticas ao limite
do teto de gastos. Ele admitiu,
no entanto, que o cumprimento
da emenda constitucional 95 de
2016, que limita por 20 anos os
gastos públicos, apenas será
possível, nos próximos anos,
com a aprovação da Reforma da
Previdência. “O ajuste do teto é
para que, em dez anos, a gente
saia de 20% do PIB [desembolsados nos gastos públicos] e
volte para 15%, que era o que
a gente tinha antes”, disse em
evento promovido pelo Jornal
Valor Econômico.
“Desde o início, nós fomos
claros que o cumprimento do
teto de gastos exige a reforma
da previdência. Ela é absolutamente necessária, nós gastamos 13%, 14% do PIB com
previdência, isso é o que gasta
Japão, Alemanha, França, que
são países que a população já
envelheceu. A nossa ainda não
envelheceu e vai envelhecer”,
acrescentou. O ministro da
Fazenda ressaltou que, além
da reforma da previdência, o
país precisará se empenhar em
reestruturar todos os gastos do

governo federal, incluindo as
despesas obrigatórias.
“Além da reforma da previdência, outras reformas serão
necessárias, não tenhamos
ilusão”, disse. “A gente vai ter
que rever toda a estrutura de
despesa do governo federal.
Nós já começamos a cortar
despesas com subsídios, nós vamos ter de olhar despesa obrigatória, existe espaço para ter
uma melhor gestão da despesa
obrigatória, tem programas que
teremos de rever ao longo do
tempo, tem uma agenda fiscal
longa”, enumerou (ABr).

CÂMBIO

BOLSAS
O Ibovespa: -1,5% Pontos:
75.180,40 Máxima de +0,02%
: 76.340 pontos Mínima de
-1,85% : 74.915 pontos Volume: 11,07 bilhões Variação em
2018: -1,6% Variação no mês:
-5,1% Dow Jones: +0,25% Pontos: 25.822,29 Nasdaq: +0,49%
Pontos: 7.859,17 Ibovespa

Ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia.

Futuro: -1,79% Pontos: 75.630
Máxima (pontos): 77.290 Mínima (pontos): 75.440. Global 40
Cotação: 767,849 centavos de
dólar Variação: -1,47%.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 4,0404 Venda: R$ 4,0414
Variação: +2,13% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 4,11 Venda: R$ 4,21
Variação: +1,77% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,9867 Venda: R$
3,9873 Variação: +1,12% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,9930
Venda: R$ 4,1770 Variação:
+1,7% - Dólar Futuro (setembro)

Rio - O candidato do PSDB
à Presidência da República nas
eleições 2018, Geraldo Alckmin, disse ontem (21), que a
intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro não pode
ser encerrada abruptamente,
ainda que uma prorrogação do
decreto não pode ser por tempo
indeterminado. Ele defendeu
uma “transição” após o novo
governo do Estado tomar posse
no ano que vem e disse que uma
prorrogação da intervenção
teria de ser estudada.
Alckmin citou as vítimas da
violência no Rio e os números
da criminalidade de São Paulo,
que conseguiu baixar, e defendeu o uso de inteligência e
tecnologia para deter o tráfico
de drogas e armas, além da criação de uma Guarda Nacional
permanente. “Vamos liderar o
combate ao crime organizado.
A intervenção não pode ser
indefinida. Precisamos de soluções permanentes. O governo
federal deve ser parceiro do
Rio, estar presente. É claro que
se continuar até o dia 31 de dezembro, não pode chegar no dia
1º de janeiro e dizer ‘acabou’.
Tem que ter uma transição”.

Cotação: R$ 4,0450 Variação:
+1,8% - Euro (às 17h31) Compra:
US$ 1,1572 Venda: US$ 1,1573
Variação: +0,72% - Euro comercial
Compra: R$ 4,6750 Venda: R$
4,6770 Variação: +2,97% - Euro
turismo Compra: R$ 4,5930 Venda: R$ 4,8470 Variação: +2,69%.

Werther Santana/Estadão

com tecnologia nacional

Walter Dias/ABr

Guardia: críticas a teto de Alckmin: transição para
Irã apresenta caça produzido gastos ‘são infundadas’ fim de intervenção no Rio

O candidato do PSDB à
Presidência, Geraldo Alckmin.

Ele participou de encontro no
Rio com candidatos a deputado
pelo PSDB e partidos coligados
no Rio, DEM, PP, PTB, Solidariedade e PPS, e cabos eleitorais, evento realizado no espaço
de convenções Riocentro. Em
seu discurso a apoiadores,
Alckmin quase cometeu uma
nova gafe, dizendo “Baixada
San...(santista)” em vez de
“Baixada Fluminense” ao saudar os cabos eleitorais do Rio.
Ele já havia trocado os nomes
de sua vice, Ana Amélia (PP),
e o da vice do candidato Ciro
Gomes (PDT), Kátia Abreu
(PT), e das apresentadoras
Angélica e Eliana (AE).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,43% 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$ 1.195,50 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: +0,44% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 153,000
Variação: +1,53%.

