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Já está disponível para consulta
o quinto lote de restituição do IRPF
2018. O crédito bancário para mais
de 2,5 milhões de contribuintes
será realizado no próximo dia 15,
somando R$ 3,3 bilhões. Desse
total, R$ 171,7 milhões são destinados a contribuintes com prioridade, sendo 4.307 idosos acima de 80
anos, 32.257 pessoas entre 60 e 79
anos, 4.530 com alguma deficiência
física ou mental ou moléstia grave
e 20.362 contribuintes cuja maior
fonte de renda é o magistério.
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Nova ‘lista suja’
de trabalho escravo
denuncia 209 empresas

O

Labrador no aeroporto
para evitar entrada de
peste suína

Divulgação/Mapa

Thor, um labrador, ajudará os fiscais agropecuários.

O Aeroporto Internacional de
São Paulo, na cidade de Guarulhos, está recebendo a ajuda de
um cão treinado para evitar a
entrada de produtos contaminados que possam espalhar a
peste suína e febre aftosa pelo
país. Thor, um labrador, ajudará
os auditores fiscais federais
agropecuários que atuam no
posto de Vigilância Internacional Agropecuária (Vigiagro)
do aeroporto na fiscalização de
cargas e bagagens que chegam
ao terminal.
A ação ocorre devido a casos
recentes de peste suína na Europa, África e Ásia e de febre
aftosa na Colômbia. O último
surto de peste suína no Brasil
foi em 1978, que entrou no país
em restos de comida de um avião
e gerou grande prejuízo para a
criação de porcos brasileira. “É
trabalho dos auditores fiscais
federais agropecuários evitar
que produtos que podem conter

pragas e doenças entrem no
país, para isso, contamos com
um trabalho de inteligência que
tem, entre outros instrumentos,
a equipe K9 [Thor e seus condutores]”, disse o auditor fiscal
Angelo de Queiroz, coordenador
da operação.
No processo de fiscalização,
os auditores avaliam a procedência do voo, o ponto de
origem onde se inicia a viagem,
o perfil dos passageiros, as
características das cargas e
bagagens e a possibilidade de
conterem produtos que ofereçam riscos relativos à introdução destas doenças no país.
“A esses parâmetros soma-se
a avaliação prévia do risco
sanitário associado a produtos
agropecuários específicos. A
partir daí, o Thor entra em ação
e nos ajuda na identificação e
apreensão destes produtos por
meio do faro muito sensível”,
disse Queiroz (ABr).

detentor de marcas de grife
como a Brooksfield e a Harry’s
e que possui uma rede de lojas
presente em todo o país. A nova
lista traz tanto empregadores
do espaço urbano como da
zona rural.
Somente a lista com dados de
2018 consolidados, divulgada
no final do ano, permitirá uma
análise mais detalhada sobre
o perfil das vítimas. Maurício
ressalta, porém, que o governo federal já identifica como
características comuns às
vítimas a baixa escolaridade
e o fato de estarem inseridas
em bolsões de pobreza. “Já é
um caráter histórico”, disse. A
lista divulgada reúne processos

Libertadores:
Grêmio jogará às
terças e Palmeiras
às quartas
São Paulo - Após o Boca
Juniors conquistar a quarta e
última vaga nas semifinais da
Copa Libertadores, a Conmebol
divulgou na sexta-feira (5) a
tabela da próxima fase da competição. O Grêmio se classificou
às semifinais da Libertadores ao
eliminar o argentino Atlético
Tucumán e agora terá pela
frente o River Plate, que passou
pelo Independiente.
O jogo de ida será realizado às
19h30 do dia 23 no Monumental
de Nuñez, mesmo horário do
duelo de volta, na Arena do
Grêmio, que decide em casa por
ter realizado melhor campanha
na fase de grupos em relação
ao seu oponente.
Após passar pelo Colo-Colo,
o Palmeiras terá pela frente
o Boca Juniors, que eliminou
o Cruzeiro. O jogo de ida foi
marcado para 24 de outubro,
em La Bombonera, às 21h45. O
horário é o mesmo do confronto
de volta, uma semana depois,
no dia 31, no Allianz Parque,
casa do time paulista, dono da
melhor campanha da fase de
grupos da Libertadores.
Os clubes que avançarem
vão se enfrentar na decisão da
Libertadores, que nesta edição
poderá envolver dois clubes
brasileiros, dois argentinos
ou mesmo um de cada país.
E elas estão previstas para
serem realizadas em 7 e 28 de
novembro (AE).

Ao participar de seminário
sobre os 30 anos da Constituição Federal de 1988 na Faculdade de Direito da USP, o ministro disse que acha “totalmente
desnecessário” convocar a
constituinte. “A Constituição
permite alterações justamente
para se adaptar. A de 1988 conseguiu manter a estabilidade
democrática, institucional e
consagrar a efetividade dos
direitos fundamentais. Não
há por que ela ser trocada”,
afirmou.
Ao comentar declarações do
candidato a vice-presidente na
chapa de Bolsonaro, Hamilton
Mourão, que defendeu a constituinte sem participação dos
eleitos pela população, Moraes respondeu: “Não se pode
ampliar declarações dadas na

“O futuro tem muitos
nomes.
Para os fracos
é o inalcançável.
Para os temerosos,
o desconhecido.
Para os valentes
é a oportunidade”.
Victor Hugo (1802/1885)
Escritor francês

Rovena Rosa/ABr

Constituinte é desnecessária, diz Alexandre de Moraes

Moraes: “A Constituição de 88
permitiu o maior período de
estabilidade democrática”.

fervura do debate eleitoral”.
“Obviamente, qualquer alteração só pode ser feita pelo
povo. O poder constituinte
é democrático, exercido por
deputados eleitos diretamente

pelo povo”, completou.
O ministro disse não acreditar na efetivação da proposta
de Haddad, que falou sobre a
criação de condições para uma
assembleia constituinte. “São
falácias eleitorais, porque a
Constituição de 88 é boa, ela
permitiu, e vem permitindo, o
maior período de estabilidade
democrática e respeito ao Estado de Direito desde o início
da República.”
“Nesses dois [processos],
somados os mandados de
segurança, no primeiro do ex-presidente Fernando Collor e,
no segundo, da ex-presidente
Dilma Rousseff, foram mais
de 90 mandados. Isso significa
que todos os partidos políticos
respeitaram a Constituição”,
ressaltou (ABr).

administrativos encerrados, ou
seja, quando o empregador já
foi ouvido e teve direito a se defender das acusações em duas
instâncias administrativas.
A legislação brasileira atual

Futuro: -0,93% Pontos: 82.380
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Cotação: 775,636 centavos de
dólar Variação: -0,79%.

classifica como trabalho análogo à escravidão toda atividade
forçada - quando a pessoa é
impedida de deixar seu local
de trabalho - desenvolvida sob
condições degradantes ou em

jornadas exaustivas. Também é passível de denúncia
qualquer caso em que o funcionário seja vigiado constantemente, de forma ostensiva,
por seu patrão (ABr).

Urologistas alertam para a importância
de consultas na adolescência

São Paulo - É comum que as
meninas, ao atingirem a puberdade, sejam levadas por suas
mães a se consultarem com
um ginecologista - entretanto,
pessoas do sexo masculino da
mesma faixa etária raramente
são aconselhadas a procurar
um urologista
Preocupada com esse cenário, a Sociedade Brasileira
de Urologia (SBU) criou a
campanha #VemProUro, que
busca conscientizar pais e
jovens sobre a importância de
se consultar com o especialista
desde cedo.
O problema é geral: a saúde
dos homens costuma ser bastante negligenciada, e muitas
vezes acaba virando responsabilidade das mães ou companheiras. Pesquisa divulgada
em 2015 mostrou que mais da
metade dos homens do Brasil

com mais de 35 anos nunca foi
a um urologista. Como grande
parte dos homens não tem o
hábito de se consultar com o
especialista, dificilmente seus
filhos terão contato com um
urologista desde cedo.
“Isso é um aspecto cultural

Barroso: ‘reforma
da Previdência não é
ideológica, é aritmética’

Rio - O ministro Luís Roberto
Barroso, do STF, defendeu na
sexta-feira (5), a reforma da
Previdência, a diminuição do
peso do Estado e o equilíbrio
fiscal. Para ele, a estabilidade
econômica foi uma das conquistas dos 30 anos da Constituição
Federal de 1988.
Em palestra sobre os 30 anos
da carta constitucional, em
evento promovido pela FGV
no Rio, Barroso disse que o
equilíbrio das contas deveria
ser um preceito básico da administração pública.
“A reforma da Previdência não
é escolha ideológica, é escolha
aritmética”, afirmou. Embora tenha defendido a reforma política
como a mais urgente do próximo governo, Barroso também
citou a reforma administrativa
do Estado. “Venha o que vier
(nas eleições), temos que criar
um País menos dependente de
governo, mesmo dependente de
Estado, com mais participação
social”, afirmou.
Barroso ressaltou que a diminuição do Estado não significa
menos investimentos em saúde, educação e políticas sociais,
mas sim atacar o “capitalismo
de compadrio em que as desonerações são para os amigos”.
“Em matéria de economia,
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O governo federal já identifica como características comuns às vítimas a baixa escolaridade
e o fato de estarem inseridas em bolsões de pobreza.

Reprodulção

Pela primeira vez na série
histórica, iniciada em 2005,
um empregador doméstico foi
reportado como infrator. “Esse
é o primeiro resgate [do tipo].
De lá pra cá, teve o caso de
uma senhora submetida [a um
trabalho análogo à escravidão]
há mais 40 anos, no interior da
Bahia e um caso em Roraima
também. Esses [dois últimos]
estão com processos ainda
pendentes”, afirmou.
Entre as companhias flagradas pelas equipes de auditores
fiscais do trabalho encontram-se a Spal Indústria Brasileira
de Bebidas S.A, fabricante da
Coca-Cola, e o grupo empresarial do setor têxtil Via Veneto,
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Divulgação/STF

Ministério do Trabalho divulgou na
sexta-feira (5) uma
versão atualizada da chamada “lista suja” do trabalho
escravo, em que denuncia
209 empresas pela prática
do crime. De acordo com
o documento, entre 2005 e
este ano, 2.879 funcionários
foram submetidos por seus
empregadores a exercer
atividades laborativas sob
condições degradantes e desumanas. O chefe da Divisão
de Fiscalização, Maurício
Krepsky Fagundes, destaca
que a lista traz 50 nomes que
não figuravam no cadastro
anterior.

Ministro Luís Roberto Barroso,
do STF.

precisamos de um choque de
livre iniciativa”, afirmou.
O ministro defendeu ainda
o combate à corrupção. De
acordo com ele, a “corrupção
endêmica com nível de contágio surpreendente” se formou
num “pacto oligárquico” que
une parte da classe política,
parte do empresariado e parte
do funcionalismo público. As
investigações sobre corrupção mostram que ela vem de
“esquemas profissionais de
arrecadação e distribuição de
dinheiro público”, que envolve diversos partidos “Mesmo
quem se elegeu para combater
o pacto oligárquico aliou-se a
ele”, disse Barroso, durante a
palestra (AE).
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que os homens têm, uma certa
tendência em desviar de assuntos médicos. Se não existe
essa cultura do homem mais
velho procurar um médico para
fazer uma revisão de rotina,
como ele vai transmitir isso
para seus filhos?”, questiona
Daniel Zylbersztejn, urologista
e coordenador da campanha de
orientação da saúde do adolescente da SBU.
Para mudar essa realidade,
a SBU lançou a #VemProUro
em setembro A primeira ação
foi uma série de palestras
em instituições de ensino de
todo o País, com pais e alunos
adolescentes, para debater a
importância de consultar um
urologista desde cedo. A segunda etapa consiste em realizar
uma pesquisa de prevalência
do adolescente masculino nos
consultórios médicos (AE).

Gilmar solta irmão
de Beto Richa e
mais sete suspeitos
O ministro do STF, Gilmar
Mendes, decidiu mandar soltar
José Richa Filho, irmão do ex-governador do Paraná, Beto
Richa, e mais sete presos da 55ª
fase da Operação Lava Jato. Na
mesma decisão, o ministro concedeu salvo conduto para que
os investigados não voltem a ser
presos pelas mesmas acusações.
Na decisão, Mendes atendeu
ao pedido de liberdade feito
pela defesa dos acusados e
entendeu que a decretação da
prisão violou seu entendimento
anterior, no qual determinou
a soltura de Beto Richa, que
também foi preso, mas foi
beneficiado com um habeas
corpus proferido por ele. “Todos
esses indivíduos se encontram
presos pela mesma decisão,
que se encontra destituída de
fundamentação adequada e que
busca violar, por via oblíqua, o
acórdão proferido pelo STF na
ADPF 444, inexistindo causas
personalíssimas que justifiquem
a restrição da liberdade dessas
pessoas”, decidiu Mendes.
Na ADPF 444, os ministros declararam “a incompatibilidade
com a Constituição da condução
coercitiva de investigados ou de
réus para interrogatório, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente
ou da autoridade e de ilicitude
das provas obtidas, sem prejuízo
da responsabilidade civil do
Estado” (ABr).
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