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BOLSAS
O Ibovespa: -2,24% Pontos: 
83.847,12 Máxima estável: 
85.760 pontos Mínima de 
-2,24% : 83.846 pontos Volume: 
R$ 12,41 bilhões Variação em 
2018: 9,74% Variação no mês: 
5,68% Dow Jones: -1,27% Pon-
tos: 25.379,45 Nasdaq: -2,06% 
Pontos: 7.485,14 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7272 Venda: R$ 3,7277 
Variação: +1,15% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,79 Venda: R$ 3,89 
Variação: +0,78% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,6957 Venda: R$ 
3,6963 Variação: -0,12% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6930 
Venda: R$ 3,8630 Variação: 
+0,86% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,44% ao 
ano. - Capital de giro, 9,49% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.230,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,21% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 145,000 
Variação: +0%.

bro) Cotação: R$ 3,7305 Variação: 
+1,07% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1457 Venda: US$ 1,1458 
Variação: -0,37% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2690 Venda: R$ 
4,2710 Variação: +0,75% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2000 Ven-
da: R$ 4,4270 Variação: +0,39%.

Futuro: -2,25% Pontos: 84.550 
Máxima (pontos): 86.375 Míni-
ma (pontos): 84.485. Global 40 
Cotação: 826,001 centavos de 
dólar Variação: +0,21%.

“Para as rosas, 
escreveu alguém, 
o jardineiro é eterno”.
Machado de Assis (1839/1908)
Escritor brasileiro

ocorridos nas emissoras 
de TV. O cientista político 
Malco Camargos concorda e 
lembra que a TV foi central 
na cobertura do atentado a 
faca sofrido por Bolsonaro 
em Juiz de Fora (ABr).

As eleições presiden-
ciais de 2018 inaugu-
raram uma nova ma-

neira de se fazer campanha 
no Brasil. O horário eleitoral 
gratuito no rádio e na televi-
são perdeu a atenção quase 
exclusiva dos eleitores, que 
também não seguem mais 
seus candidatos em carreatas 
ou passeios públicos - mas em 
espaços virtuais fi delizados 
como os perfi s dos políticos 
nas redes sociais. “É quase 
uma não campanha”, con-
sidera o cientista político 
Malco Camargos, professor 
da PUC Minas.

“O elemento novo são as 
redes sociais”, assinala a 
diretora-executiva do Ibope, 

 WhatsApp esvazia debate nas 
eleições; e baixa leitura agrava 
riscos de desinformação

Marcia Cavallari. “É um fenô-
meno novo, ainda em teste”, 
opina Beatriz Martins, autora 
do livro Autoria em Rede: 
os novos processos autorais 
através das redes eletrônicas. 
Com essas mudanças, o debate 
público fi cou esvaziado. Em 
vez da discussão de propostas 
sobre geração de emprego, 
atendimento à saúde, quali-
dade do ensino, transporte ou 
segurança pública, eleitores 
usam seu tempo comparti-
lhando memes com supostos 
atributos do seu candidato ou 
com defeitos do oponente.

Familiares, amigos e colegas 
de trabalho se tornaram cabos 
eleitorais engajados, compar-
tilhando inúmeras mensagens 

por dia, por vezes falsas. Para 
Fábio Gouveia, coordenador 
do Laboratório de Estudos 
sobre Imagem e Cibercultura 
da UFES, “consolidou-se uma 
tendência que já estava em 
curso antes da eleição: violên-
cia simbólica, desconstrução 
de imagem e desinformação”. 
“É preciso ensinar as pessoas 
a lidarem com tanta informa-
ção. Saber o que é confi ável e 
o que não é”, pondera Beatriz 
Martins. Ela, que é jornalista, 
aponta o “esvaziamento dos 
jornais” que “perderam peso” 
com a demissão de jornalistas 
e diminuição de redações.

Para o fi lósofo Nélio Silva, 
mestrando na UFScar, o baixo 
índice de leitura dos brasileiros 

Em vez da discussão de propostas, eleitores usam seu tempo compartilhando memes

com supostos atributos do seu candidato ou com defeitos do oponente.

é um problema que agrava a 
circulação de notícias falsas. 
Por causa disso, segundo 
ele, a televisão ainda é im-
portante e debates entre os 
candidatos poderiam fazer os 
eleitores conhecerem melhor 

as propostas. Para Marcia 
Cavallari, do Ibope, a televi-
são teve papel fundamental. 
Imagens compartilhadas por 
WhatsApp, Facebook, Twitter 
ou Instagram foram replica-
das de entrevistas e debates 

O pagamento do 13º salário 
vai injetar R$ 211,2 bilhões 
na economia brasileira até 
dezembro. O valor representa 
cerca de 3% do Produto Interno 
Bruto (PIB) do país, benefi -
ciando cerca de 84,5 milhões 
de trabalhadores do mercado 
formal, inclusive aposentados, 
pensionistas e empregados 
domésticos. As estimativas do 
Dieese apontam um rendimen-
to adicional de R$ 2.320,00, 
com fonte na Rais e no Caged, 
do Ministério do Trabalho.

Os trabalhadores do merca-
do formal representam 48,7 
milhões, ou 57,6% do total 
benefi ciados pelo pagamento 
do 13º salário. Os empregados 
domésticos são 1,8 milhão, ou 
2,2% do total. Os aposentados 
e pensionistas representam 
34,8 milhões, ou 41,2% do total. 
Dos R$ 211,2 bilhões pagos, 
os empregados do mercado 
formal fi carão com 66%, ou R$ 
139,4 bilhões. Os aposentados e 
pensionistas receberão R$ 71,8 
bilhões, ou 34%.

Os estados da região Sudeste 

O valor representa cerca de 3% do PIB, benefi ciando cerca de 

84,5 milhões de trabalhadores do mercado formal.

Tradicional Peruada
Nesta sexta-feira (19) acontece 

a tradicional Peruada dos alunos da 
Faculdade de Direito da USP. Or-
ganizada pelo Centro Acadêmico 
XI de Agosto, a passeata político-
-carnavalesca percorrerá os prin-
cipais pontos da região central da 
capital paulista, em percurso de 
cerca de 4 horas. O tema deste ano 
é “Nessa eleição tão decadente, 
meu peru pra presidente”.

Jair Bolsonaro durante ato de 

campanha em São Paulo.

Rio - Do ponto de vista 
médico, o presidenciável Jair 
Bolsonaro está liberado para 
retomar sua agenda de campa-
nha e participar de debates. O 
candidato do PSL recebeu, em 
sua casa, a visita de médicos do 
Hospital Israelita Albert Eins-
tein na manhã de ontem (18). 
Ele passou por uma avaliação, 
realizou exames e mostrou 
ter boas condições de saúde. 
A equipe médica saiu sem 
dar entrevistas, mas divulgou 
um comunicado informando 
que Bolsonaro “apresenta boa 
evolução clínica, e a avaliação 
nutricional evidenciou melhora 
da composição corpórea, mas 
ainda exigindo suporte nutri-
cional e fi sioterapia”.

Segundo o médico Antônio 
Macedo, o único “fator limitan-
te” é a bolsa de colostomia que 
Bolsonaro ainda carrega. E que 
uma eventual restrição para 
agenda externa “depende de 
como ele (Bolsonaro) se sente 
para fi car longo tempo fora do 
domicílio”. Ou seja, a avaliação 
seria pessoal. Na quarta-feira 
(17), Bolsonaro declarou que 
aguardaria a visita dos médicos 
para decidir se aceitaria ir a 
debates com Haddad (PT). Na 
ocasião, porém, admitiu que 
poderia faltar aos encontros 
mesmo se tivesse alta por 
questão de “estratégia”.

São Paulo - Após vir à tona 
a revelação de que empresas 
bancaram a disseminação de 
mensagens contra o PT nas 
redes sociais, o candidato à Pre-
sidência da República, Fernan-
do Haddad (PT), afi rmou, em 
coletiva de imprensa, que vai 
acionar todos os mecanismos 
judiciais para que a campanha 
de Jair Bolsonaro (PSL) e os 
empresários supostamente 
envolvidos sejam punidos.

O petista citou até a possibi-
lidade de que a candidatura do 
adversário seja impugnada e o 
terceiro colocado no primeiro 
turno seja chamado para dispu-
tar a segunda etapa da disputa. 
“Em qualquer lugar do mundo 
isso seria um escândalo de pro-
porções avassaladoras, poderia 
encerrar até com a impugnação 
da candidatura com o chamada 
do terceiro colocada para dis-
putar o segundo turno”, disse 
Haddad. 

Reportagem da Folha de 
S.Paulo publicada ontem (18), 
informa que empresas banca-
ram, com contratos de R$ 12 
milhões, serviços de disparos 

Candidato à Presidência da 

República, Fernando Haddad.
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Brasília - O governo e a Eletro-
bras se preparam para liquidar 
a Amazonas Energia caso não 
haja interessados no leilão da 
empresa, marcado para quinta-
-feira (25). O ministro de Minas e 
Energia, Moreira Franco, acredi-
ta que é possível haver interessa-
dos na compra da distribuidora, 
mas afi rmou que o governo vai 
trabalhar, paralelamente, para 
manter a prestação do serviços 
aos consumidores em caso de 
fracasso.

Ele descartou a possibilidade 
de que o governo edite uma 
medida provisória para manter 
a Amazonas Energia nas mãos 
da Eletrobras. “Não tem como. 
O governo não é soberano. São 
decisões baseadas na lei”, afi r-
mou o ministro. A Eletrobras 
decidiu não renovar as con-
cessões das seis distribuidoras 

Ministro de Minas e Energia, 

Moreira Franco.

Consulado 
português 
suspende 
novos pedidos 

São Paulo - O Consulado 
Geral de Portugal em São Paulo 
suspendeu aos brasileiros pedi-
dos de nacionalidade portugue-
sa até 2 de janeiro de 2019. O 
motivo é o “número crescente 
de pedidos”. O anúncio foi 
feito no site do órgão e inclui 
também o Escritório Consulado 
em Santos.

O Consulado informou que “a 
demanda crescente por provo-
car, necessariamente, demoras 
na capacidade de processa-
mento, análise e conclusão dos 
novos pedidos apresentados”. 
A suspensão foi necessária para 
evitar lentidão na análise dos 
processos pendentes. 

Caso um cidadão brasileiro 
não queira aguardar e tenha 
interesse em dar continuidade 
ao processo poderá fazê-lo 
diretamente em uma Conser-
vatória dos Registros Centrais 
em Portugal. A solicitação pode 
ser feita pessoalmente ou via 
procuração, seguindo instru-
ções do site do Instituto dos 
Registros e Notariado (IRN). 
Confi ra quem pode solicitar 
a nacionalidade em: (http://
consuladoportugalsp.org.br/
nacionalidade/) (AE).
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Governo e Eletrobras podem liquidar 
Amazonas Energia se leilão fracassar

empresa. A aprovação da pro-
posta era considerada funda-
mental para atrair investidores 
privados, já que a lei fl exibilizava 
perdas da empresa com roubos 
de energia - mais conhecidos 
como ‘gatos’. “O ambiente para a 
realização do leilão permanece”, 
disse o ministro. “Não trabalho 
com a hipótese de o leilão da 
Amazonas Energia dar vazio, 
mas estamos organizando alter-
nativas caso isso ocorra”.

Ao lado do ministro, o pre-
sidente da Eletrobras, Wilson 
Ferreira Jr., disse que a expec-
tativa a respeito da venda da 
Amazonas ainda é positiva. “Já 
vendemos quatro distribuido-
ras. Estamos otimistas com a 
venda das outras duas”, afi rmou 
o executivo, em referência à 
Amazonas Energia e à Ceal 
(Alagoas) (AE).

em 2016, e o governo não vai 
interferir nessa questão. “Essa 
decisão não é política e não é 
de governo”, afi rmou.

Mesmo com a rejeição pelo 
Senado na última terça-feira do 
projeto que resolvia pendências 
da Amazonas Energia, o gover-
no decidiu manter o leilão da 

Pagamento do 13º salário injeta
R$ 211,2 bilhões na economia

fi carão com 49,1% do pagamen-
to do 13º salário, seguido pelos 
estados do sul com 16,6%, Nor-
deste com 16%, Centro-oeste 
com 8,9% e Norte com 4,7%. O 
benefi ciário com o maior valor 
médio (R$ 4.278,00) será pago 
no Distrito Federal e o menor 
no Maranhão (R$ 1.560,00) e 
Piauí (R$ 1.585,00). O valor 
médio do 13º salário do setor 
formal fi cará em R$ 2.927,21, 

sendo que a maior média será 
paga aos trabalhadores do 
setor de serviços com valor de 
R$ 3.338,81 e o menor para os 
trabalhadores do setor primário 
da economia, com R$ 1.794,86. 
A economia paulista receberá 
cerca de R$ 60,7 bilhões, ou 
28,8% do total do Brasil. Os 
beneficiados são estimados 
em 21,6 milhões, equivalente 
a 25,6% do total (ABr).

Médicos liberam Bolsonaro 
para agendas de campanha

Bolsonaro, usou o Twitter 
para responder a Haddad, de-
pois que este citou matéria da 
Folha de S.Paulo sobre empre-
sas que estariam comprando 
pacote de mensagens contra o 
PT e voltou a acusar o capitão 
reformado de espalhar “fake 
news”. Segundo Bolsonaro, o 
“PT não está sendo prejudica-
do por ‘fake news’, mas pela 
VERDADE”. “Roubaram o 
dinheiro da população, foram 
presos, afrontaram a justiça, 
desrespeitaram as famílias e 
mergulharam o país na violên-
cia e no caos. Os brasileiros 
sentiram tudo isso na pele, não 
tem mais como enganá-los!”, 
escreveu (AE).

Haddad pode ir à Justiça 
contra mensagens

de mensagens no WhatsApp 
contra o partido e favorecendo 
Bolsonaro. 

Haddad disse que há indícios 
de outros “milhões de reais” em 
contratos ainda não identifi ca-
dos. Para ele, houve crimes de 
organização criminosa, caixa 2, 
calúnia, difamação e lavagem de 
dinheiro. Haddad afi rmou que 
sua campanha irá rastrear os 
responsáveis pela disseminação 
do conteúdo e pedirá prisão em 
fl agrante ou prisão preventiva 
dos responsáveis (AE). 

Fachin faz apelo 
contra fake news

Brasília - O ministro Edson 
Fachin, do STF e do TSE, 
ressaltou ontem (18), a im-
portância de os candidatos 
praticarem o “fair play” (jogo 
limpo) nas eleições e de segui-
rem “as regras do jogo”. Além 
de destacar as responsabili-
dades da Justiça Eleitoral e 
dos próprios concorrentes no 
processo eleitoral, Fachin fez 
um apelo a sociedade para que 
não fomente a distribuição de 
notícias falsas, as chamadas 
“fake news”, que refute qual-
quer forma de violência e que 
preserve as instituições demo-
cráticas brasileiras. 

O ministro falou em evento na 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) que reúne os pro-
curadores regionais eleitorais 
para tratar do pleito de 2018, 
e conta ainda com a presença 
dos advogados eleitorais de Jair 
Bolsonaro (PSL) e Fernando 
Haddad (PT), concorrentes 
na disputa presidencial. Fachin 
ressaltou que a Justiça Eleitoral 
é responsável por assegurar a 
“normalidade e a legitimidade” 
das eleições, “contra a infl uên-
cia de poder econômico ou o 
abuso” (AE).


