Descarte do e-Lixo

www.netjen.com.br

Neste sábado (13), o mundo
celebra o Dia Internacional do Lixo
Eletrônico. Para comemorar a data
no Brasil, o Movimento Greenk, com
apoio do Principado de Mônaco,
criado para conscientizar e mobilizar a sociedade para o descarte
correto do e-lixo, está convocando
a população para realizar seu descarte em um dos 15 pontos públicos
de coleta de e-lixo, localizados nos
principais parques da cidade, na
sede da Prefeitura e na Secretaria
do Verde e do Meio Ambiente.
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Previsão da Abiove, que reúne a indústria do setor, analisa produtos como
soja em grão, farelo e óleo.

O pesquisador Sebastião
Barbosa tomou posse ontem
(10) como presidente da
Embrapa.

brapa com o setor produtivo
também são projetos defendidos pelo novo presidente.
Para isso, ele espera contar
com parcerias, prefeituras,
sindicatos, federações e outras

Indicado para uma vaga de
ministro do TST, Luiz José
Dezena da Silva foi aprovado,
por unanimidade, na Comissão
de Constituição e Justiça do Senado. Sabatinado ontem (10)
por integrantes da comissão, o
desembargador do TRT da 15ª
Região respondeu a perguntas
sobre os impactos da reforma
trabalhista. Os senadores Antonio Anastasia (PSDB-MG),
Ana Amélia (PP-RS) e Edison
Lobão (MDB-MA) insistiram
em saber se, para o indicado,
algum ponto da reforma fere
os direitos dos trabalhadores.
O desembargador disse que
não é correto condenar as mudanças na legislação trabalhista
de antemão. “A reforma trabalhista não veio para o mal. Esta
Casa, legitimamente, fez a reforma, fez a lei. É um erro dizer
que a lei veio para prejudicar.
Todos nós estamos tentando
avançar, melhorar. É evidente
que alguns ajustes futuros que
se mostrarem necessários em
decorrência da aplicação da lei
serão feitos”, afirmou.
Afirmou também que as consequências das mudanças na
legislação ainda estão em andamento. “As questões envolvendo
as consequências ou não da
reforma trabalhista ainda estão
acontecendo devagar. Há um
certo receio, mas evidentemente

“Deus, para a
felicidade do homem,
inventou a fé e o
amor. O Diabo,
invejoso, fez o
homem confundir fé
com religião e amor
com casamento”.
Machado de Assis (1839/1908)
Escritor brasileiro
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“Reforma trabalhista
não veio para o mal”

Luiz José Dezena da Silva,
desembargador do TRT
da 15ª Região.

não podemos ser neofóbicos.
Uma avaliação precisa, profunda,
com dados, não é possível por
hora”, respondeu ao senador
Armando Monteiro (PTB-PE).
Ao comentar o número de
novos processos na Justiça do
Trabalho, Dezena ressaltou que
inicialmente caíram com a reforma trabalhista, mas disse não ser
possível avaliar se a judicialização
será menor do que antes. Natural de Águas da Prata (SP), se
aprovado também pelo plenário
do Senado, ele ocupará a vaga
decorrente da aposentadoria do
ministro Fernando Eizo Ono,
ocorrida no mês de março (ABr).

organizações de agricultores,
sejam eles pequenos, médios
ou grandes.
“Os pequenos agricultores,
principalmente os de base familiar, perdem competitividade
no acesso à tecnologia, insumos
e mercados. Somente pelo
associativismo isso poderá ser
superado”, garantiu. A região do
semiárido receberá prioridade,
segundo Barbosa, já que abriga
uma grande população pobre e
é a mais impactada pelos efeitos
das mudanças climáticas.
Para alcançar mais mercados,
ele também quer desenvolver
setores como o de leite e
derivados, frutas e produtos
florestais. “O mundo mudou,
nossos consumidores vão exigir
mais comida, fibra e produtos
florestais diferenciados, mais
baratos, modernos e produzidos com sustentabilidade social
e ambiental”, explicou (ABr).

Criar ‘notícia falsa’
sobre as urnas é crime
O ministro da Segurança
Pública, Raul Jungmann, disse
ontem (10) que a produção de
notícias falsas sobre o sistema
de urna eletrônica é crime
de falsidade ideológica e deve
ser punido. Jungmann quer se
encontrar ainda esta semana
com a presidente do TSE, Rosa
Weber, para tratar do problema
de divulgação de notícias falsas
durante o período eleitoral.
Jungmann disse que a produção de notícia falsa para gerar
dúvida sobre a urna eletrônica
não se confunde com o direito
de expressão dos cidadãos. “É
preciso compreender que ter
dúvida ou ter desconfiança
com o sistema, evidentemente,
é um direito de expressão de
qualquer um, embora não seja
muito bom; mas não é crime”,
afirmou.
“O que é crime é fazer fake
news para demonstrar falsamente fraudes no sistema,
porque aí neste caso é crime
de falsidade ideológica. Ter
dúvidas faz parte do jogo democrático, agora produzir fake
news para ilustrar, digamos assim, ou produzir fraudes contra
o sistema, isto é crime, e tem
que ser reprimido e punido”,
disse Jungmann, após assinar

Ministro da Segurança
Pública, Raul Jungmann.

um acordo com o Ministério
do Trabalho para aumentar a
qualificação dos presos.
Jungmann deve se reunir
com os representantes de todos
os estados que compõem o Centro Integrado de Comando e
Controle para orientar as forças
policiais sobre o assunto. “Vou
fazer uma reunião no centro de
comando e controle com os 26
estados e todas as polícias para
passar orientações de como
enfrentar a questão dos fake
news”. O ministro explicou
que a recepção das denúncias
tem sido feita pelas polícias,
mas que também devem ser
encaminhadas para a Justiça
Eleitoral, para que decida quais
casos devem ser investigados
(ABr).
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O candidato do PSL à Presidência da República, Jair
Bolsonaro, não deve participar
dos quatro primeiros debates
programados para o segundo
turno das eleições. Ele realizou
exames ontem (10), mas a
equipe médica só autorizará atividades públicas de campanha
a partir de quinta-feira (18).
“Ele perdeu 15 quilos de
massa muscular e ainda está
fraco. Ele precisa de uma dieta de recuperação proteica”,
disse o cardiologista Leandro
Echenique. Até lá, estavam programados quatro debates com
o candidato do PT, Fernando
Haddad: na Band (hoje), na
Gazeta (14), na RedeTV (15)
e no SBT (17). Se as ausências
se confirmarem, Bolsonaro participará apenas dos confrontos
na Record (21) e na Globo (26).
Por sua vez, Haddad disse
que está disposto “até a ir a uma
enfermaria” para debater com o
postulante do PSL. “Ele falou que
não quer se estressar, eu não vou
estressar ele”, ironizou (ANSA).
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O pesquisador aposentado da
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), Sebastião Barbosa, tomou posse
ontem (10) como presidente
da estatal, em cerimônia no
Palácio do Planalto. Ele assume
o cargo ao fim do mandato de
Maurício Antônio Lopes, que
estava na função desde 2012.
Com pouco menos de R$ 4
bilhões, boa parte gasto com a
folha de pagamento, Barbosa
defende novas formas de financiamento para a empresa, com
recursos da iniciativa privada
e organismos internacionais.
“Precisamos de recursos e
entendemos as dificuldades
pelas quais o país passa”, disse,
contando que a Confederação
da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA), por exemplo, já
prometeu recursos para pesquisas da estatal. A extensão
rural e a aproximação da Em-
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Embrapa quer mais aproximação
com setor produtivo

Bolsonaro não deve ir
a primeiros debates
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‘Jamais me decepcionarei
com a democracia’

O presidente do Senado,
Eunício Oliveira, afirmou que
o resultado das eleições do
último domingo fortaleceu a
democracia e representou “a
escolha livre e soberana do
eleitor brasileiro”. O índice
de renovação no Senado foi
de 85% — ou seja, 46 dos 54
cargos em disputa.
“O eleitor tomou uma posição de renovar o Congresso.
A democracia é bela porque é
assim. Por exemplo: eu perdi as
eleições por 0,16% dos votos,
em um colégio eleitoral de 6,2
milhões de eleitores. Isso é
natural. Eu jamais me decepcionarei com a democracia. Ela
é exatamente isso: a escolha
livre e soberana do eleitor
brasileiro”.
O senador voltou a dizer que,
a partir de fevereiro de 2019,
vai se “recolher à vida pessoal”.
Sobre a disputa em segundo
turno das eleições presidenciais, ele afirmou que, independentemente do resultado
das eleições, pretende estar em
Brasília no dia 1º de janeiro de
2019 para dar posse ao futuro
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A produção de soja no país será de 119,5
milhões de toneladas em 2018, um aumento de 5% em relação às 113,8 milhões de
toneladas de 2017. A produção de farelo e
óleo é estimada em 32,8 e 8,65 milhões de
toneladas, o que representa aumentos de
3,8% e 2,5%, respectivamente. Para 2019, a
Abiove avalia que ainda é cedo adotar uma
postura otimista e projeta números similares ou até mesmo levemente inferiores
aos de 2018.
“A baixa expectativa para 2019 decorre de
uma avaliação inicial de área plantada e de
uma estimativa conservadora de produtividade. Quando as condições climáticas e de
plantio ficarem mais claras, vamos reavaliar
os números”, disse Furlan. Sobre a interferência da efervescência política brasileira no
setor, a Abiove alegou que “fatores políticos
não foram considerados na avaliação técnica”
(Agência EFE).

Presidente do Senado,
Eunício Oliveira.

chefe do Poder Executivo.
“A população tinha vários
candidatos e escolheu dois para
o segundo turno. Quem vencer
tem que ter equilíbrio para
harmonizar o Brasil, que está
muito atritado. Para ele, com
relação a reforma da Previdência ou questões de orçamento,
“não é adequado” discutir esses
assuntos agora, mas somente
após o dia 28, data marcada para
o segundo turno das eleições
presidenciais (Ag.Senado).

ACM Neto declara apoio
pessoal a Jair Bolsonaro

Salvador - O presidente nacional do DEM e prefeito de
Salvador, ACM Neto, afirmou
ontem (10), que apoiará e
votará no candidato do PSL
à Presidência da República,
Jair Bolsonaro, no segundo
turno. Pela manhã, o Democratas divulgou carta na qual
libera os diretórios, líderes e
militantes para “apresentarem
sua manifestação de voto neste
segundo turno seguindo suas
convicções”.
O anúncio de apoio também
foi a primeira aparição pública
de Neto ao lado do candidato do
DEM ao governo da Bahia, José
Ronaldo, após os dois brigarem.
Ainda no primeiro turno, à
revelia de Neto, Ronaldo declarou voto em Jair Bolsonaro,
mesmo tendo compromisso de
fazer campanha para Alckmin
no Estado.
“Dadas as circunstância desse
segundo turno, eu irei votar em
Jair Bolsonaro”, afirmou ACM
Neto, após um longo prólogo
de justificativas, críticas ao PT
e diferenciações entre ele e o
capitão da reserva. Entre elas,
fez questão de defender a legitimidade das urnas e afirmou que
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aior exportador mundial de soja em grão,
o Brasil deve mais uma vez superar as
marcas relativas à exportação e produção da oleaginosa e seus derivados. Segundo os
dados mais recentes da Associação Brasileira
da Indústria de Óleos Vegetais (Abiove), o país
exportará, no balanço geral de 2018, 95 milhões
de toneladas de soja, farelo e óleo.
A previsão de exportação de soja para este
ano é de cerca de 77 milhões de toneladas,
1,2% a mais que as 76,1 milhões previstos no
mês passado e 13% a mais do que as 68 milhões
de 2017. A exportação de farelo e óleo de soja
devem atingir 16,75 e 1,4 milhões de toneladas,
respectivamente, ante 14,4 e 1,34 milhões do
ano passado. “O aumento da expectativa para
esse ano vem de uma reavaliação positiva da
produtividade do Brasil, que reflete a capacidade
brasileira de atender as necessidades internas
e externas”, avaliou o gerente de economia da
Abiove, Daniel Furlan.

Weimer Carvalho/EFE

Exportação de soja e derivados deve alcançar
recorde de 95 milhões de toneladas em 2018

Presidente nacional do DEM e
prefeito de Salvador, ACM Neto.

tanto Bolsonaro quanto Haddad
“foram levados ao segundo turno
pelo voto soberano, democrático
e livre da população”. Disse ainda
que “aqueles que foram vencidos
devem reconhecer que foram
vencidos”.
Crítico a algumas posições
de Bolsonaro, ele aproveitou a
ocasião para se diferenciar do
radicalismo do candidato do
PSL, deixando claro que sua
posição será uma espécie de
“apoio crítico”. (AE) .
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