Jogos Militares
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O Time Militar Brasil subiu ao
pódio sete vezes ontem (21), nos
Jogos Mundiais Militares (JMM), em
Wuhan, na China. Na natação, três
atletas conquistaram medalhas:
João Luiz Gomes Júnior faturou o
ouro na prova nos 50m peito; Fernando Scheffer foi prata na prova
dos 200m livre; e Viviane Jungblut
ficou com o bronze na prova feminina dos 1500m livre. No hipismo,
o cavaleiro tenente-coronel Cláudio
Goggia conquistou a prata no individual modalidade saltos.
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Caixa Econômica antecipa
calendário de saques de
até R$ 500 do FGTS
s trabalhadores com
contas ativas e inativas
do FGTS poderão sacar até R$ 500 de cada conta
antes do fim do ano. A Caixa
antecipou o calendário de retiradas para não correntistas
do banco. Os saques de até R$
500 por conta do FGTS começaram na sexta-feira (18) apenas para os não correntistas
do banco nascidos em janeiro.
O calendário original previa a
liberação gradual conforme o
mês de nascimento do trabalhador, até que os nascidos em
dezembro pudessem sacar os
recursos em março de 2020.
O novo calendário ficou da
seguinte forma:
• Aniversário em janeiro:
saque a partir de 18/10

• Aniversário em fevereiro
e março: saque a partir de
25/10
• Aniversário em abril e
maio: saque a partir de
8/11
• Aniversário em junho e
julho: saque a partir de
22/11
• Aniversário em agosto:
saque a partir de 29/11
• Aniversário em setembro
e outubro: saque a partir
de 6/12
• Aniversário em novembro
e dezembro: saque a partir
de 18/12
Ao todo 62,5 milhões de
trabalhadores sem conta na
Caixa poderão retirar até R$
25 bilhões. Para os correntistas do banco, o dinheiro foi

O

depositado automaticamente
ao longo do último mês nas
contas-correntes ou de poupança abertas até 24 de julho.
Os depósitos automáticos
beneficiaram 37 milhões de
trabalhadores, num total de
R$ 15 bilhões.
Assim como no saque para
os nascidos em janeiro, a
Caixa abrirá agências em
horários especiais em determinados dias até todo o
dinheiro ser liberado, no fim
de dezembro. As agências
que abrem às 9h terão atendimento uma hora antes e
uma hora depois. Aquelas
que abrem às 10h iniciam o
atendimento com duas horas
de antecedência. E as que
abrem às 11h também iniciam

Ao todo 62,5 milhões de trabalhadores sem conta na Caixa Econômica Federal
poderão retirar até R$ 25 bilhões.

o atendimento duas horas
antes do horário normal.
Essas agências também
abrirão aos sábados, das 9h às
15h (horário local), para fazer
pagamentos, tirar dúvidas,
fazer ajustes de cadastro dos

O presidente em exercício,
Hamilton Mourão, disse ontem
(21) que as medidas de contenção da mancha de óleo que
avança sobre o Nordeste são
complicadas pois, como não se
consegue detectar a origem do
vazamento, não há previsibilidade sobre o seu caminho. “É
um caso único no mundo. As
próprias medidas de contenção
são complicadas, o máximo que
a gente pode fazer hoje é ter
gente capacitada para recolher
esse óleo que chega às praias
e é isso que estamos fazendo”,
disse, ao deixar o gabinete da
Vice-Presidência, no Palácio do
Planalto, em Brasília.
Mourão destacou que todas
as medidas do Plano Nacional
de Contingência foram tomadas e que o Ibama está à frente
da operação com apoio de
outros órgãos, como Marinha e
Petrobras. O governo também
continua a busca para saber a
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“Caso único no mundo”, diz Mourão
sobre manchas de óleo no Nordeste

do Peru, Martín Vizcarra. A previsão é que o vice-presidente
retorne na sexta-feira (25).
Mourão assumiu a Presidência
com a viagem do presidente
Jair Bolsonaro ao Japão. Bolsonaro fará um giro de dez dias
por cinco países da Ásia e do
Oriente Médio.
Como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também deve
sair do país enquanto Mourão
estiver no Peru, o presidente
do Senado, Davi Alcolumbre
deve assumir o Executivo.
Antes disso, hoje (22), Alcolumbre comanda a sessão de
votação em segundo turno do
texto principal da reforma da
Previdência, pelo plenário do
Senado. Para Mourão, a expectativa é que o texto seja aprovado com tranquilidade. “Pela
conversa que tive com o Davi
Alcolumbre desde a semana
passada, ele não vê problemas
na votação”, disse (ABr).

Presidente em exercício, Hamilton Mourão.

causa do desastre ambiental.
De acordo com o Ibama, o
petróleo cru que chegou ao
litoral do Nordeste está em
uma camada superficial, que
não pode ser visualizado em
imagens de satélites, sobrevoos
e monitoramento por sensores. Mais de 525 toneladas de

resíduos já foram recolhidas
das praias.
Amanhã (23), Mourão viaja
ao Peru para a assinatura de
um acordo entre a Marinha
brasileira e a peruana para troca
de embarcações. Em Lima, ele
se reúne com o Conselho de
Ministros e com o presidente

O presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, espera iniciar a
tramitação da reforma administrativa na próxima semana. Ele
afirmou que já há propostas que
podem ser usadas para iniciar a
discussão do tema na Câmara.
“Temos algumas propostas que
tratam do tema administrativo
que podem servir de instrumento para que aceleremos
o processo de tramitação da
reforma administrativa. Essa é
uma decisão que eu vou tomar
com os líderes nos próximos
dias” disse, após reunião com
o ministro da Economia, Paulo Guedes, no ministério, em
Brasília.
Maia disse ainda que foi definido trabalho conjunto da Câmara
e do Senado para aprovação das
reformas tributárias e da PEC
de regulamentação da regra de
ouro. E que houve um acordo
para que a PEC da regra de ouro
tenha tramitação iniciada no
Senado, ao mesmo tempo em
que continua a tramitar na Câmara proposta sobre o mesmo
tema. “Há um compromisso de
que temas do pacto federativo

“Jamais esqueçam que
não existe dinheiro
público. Todo dinheiro
arrecadado pelo governo
é tirado do orçamento
doméstico da mesa das
famílias”.
Margaret Thatcher (1925/2013)
Política britânica

começam pelo Senado e a Câmara vai andando para que elas
se encontrem no plenário com
mais brevidade”, disse.
Essa PEC cria gatilhos para
ajustar as contas públicas, no
caso de descumprimento da
regra de ouro. A regra determina
que o governo não pode endividar-se para financiar gastos
correntes (como a manutenção
da máquina pública), apenas
para despesas de capital (como
investimento e amortização da
dívida pública) ou para refinanciar a dívida pública. Maia disse
ainda que a crise do PSL na Câmara, na disputa pela liderança
do partido, “não é um problema
do presidente da Câmara”.
“Se eles vão continuar disputando a liderança ou não
é um problema do PSL. Vim
aqui também com o objetivo
de deixar claro que nós continuamos com nossa agenda
de modernizar a Câmara, o
estado brasileiro e fazer esse
país voltar a crescer e reduzir
desigualdade”, disse Maia, ao
deixar o Ministério da Economia (ABr).
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O STJ começou a decidir se
condomínios residenciais podem
proibir os moradores de oferecerem vagas em plataformas digitais de aluguel por temporada.
O caso começou a ser analisado
na semana passada, mas um
pedido de vista interrompeu o
julgamento. Em todo o país, os
tribunais têm proferido decisões
divergentes sobre a questão. Em
São Paulo, por exemplo, existem
decisões que garantiram aos
proprietários o direito de alugar
o imóvel por curta temporada.
No Rio Grande do Sul há
decisões contrárias aos donos
dos imóveis e a favor dos condomínios. O STJ julga um recurso
protocolado para anular uma
decisão do TJ-RS que proibiu um
casal de Porto Alegre de alugar
um apartamento por meio do
aplicativo Airbnb. Pela decisão
do TJ-RS, a falta de vínculo entre
os inquilinos, a alta rotatividade
de pessoas, além da reforma
no apartamento para criar novos quartos e acomodar mais
pessoas caracterizam-se como
hospedagem, tipo de atividade
comercial proibida pela conven-
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Rodrigo Maia quer iniciar STJ decide se condomínios
debate sobre reforma
podem proibir aluguéis
administrativa
por aplicativo

trabalhadores e emitir senha
do Cartão Cidadão. A Caixa
abriu canais de atendimento
para que o trabalhador com
conta do FGTS, ativa ou
inativa, consulte as formas
de retirada dos recursos. O

trabalhador pode verificar
o quanto tem direito na
página da Caixa na internet
ou por meio do aplicativo
APP FGTS, disponível para
os smartphones com sistema
Android e iOS (ABr).

Chile enfrenta maior revolta
social das últimas décadas
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O presidente chileno decretou estado de emergência na capital
por 15 dias.

A capital do Chile, Santiago,
foi marcada por protestos no
último fim de semana. Depois de
os confrontos terem feito, pelo
menos, sete mortos, o governo
chileno declarou estado de emergência nas cidades do norte e sul
do país. O presidente do Chile,
Sebastián Piñera, afirmou que
o país está “em guerra” contra
os “criminosos” responsáveis
pelos protestos violentos que
começaram na sexta-feira (18).
Os manifestantes, de cara
coberta com capuzes, envolveram-se em violentos confrontos
com polícias na Praça Itália,
centro da capital, tendo as autoridades tentado dispersar as
pessoas com gás lacrimogêneo
e jatos de água. Os protestos
começaram na capital, mas já
se estendem a outras cidades.

O aumento, entre 800 e 830
pesos (correspondente a 1,04
euros), no preço dos bilhetes
do metrô, que transporta diariamente cerca de 3 milhões de
passageiros, desencadeou as
violentas manifestações contra
o elevado custo de vida e as
desigualdades sociais no país.
Sebastián Piñera diz que
compreende que os cidadãos se
manifestem, mas que considera
“verdadeiros criminosos” os
responsáveis pelos incêndios,
as barricadas e pilhagens, assim
como pelos mortos e feridos. O
presidente chileno decretou
estado de emergência na capital por 15 dias e suspendeu
o aumento dos preços dos
transportes. No entanto, as
manifestações e os confrontos
prosseguiram (RTP/ABr).

Curdos protestam contra
militares dos EUA em retirada
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Aluguéis devem ser
enquadrados como locação
residencial e não como
hospedagem

ção do condomínio.
No recurso, a defesa do casal
argumentou que locar quartos
não se caracteriza como hospedagem, mas como ocupação
temporária. Dessa forma, segundo os advogados, a locação por
curto espaço de tempo, “com
alguma rotatividade de inquilinos” não configura contrato de
hospedagem.
Ao analisar o caso, o relator do
processo, ministro Luis Felipe
Salomão, entendeu que o condomínio não pode proibir que os
moradores ofereçam vagas por
meio das plataformas digitais.
Para ele, a proibição atinge o direito à propriedade e os aluguéis
devem ser enquadrados como
locação residencial e não como
hospedagem. Após o voto de
Salomão, o julgamento foi interrompido por um pedido de vista
do ministro Raul Araújo (ABr).

Ao retirar suas tropas do nordeste da Síria, Trump abriu
caminho para uma incursão militar da Turquia.

As tropas dos Estados Unidos
em retirada do nordeste da
Síria foram alvos de protestos
da população curda que habita
a região e se considera traída
pelo presidente Donald Trump.
Imagens divulgadas pela imprensa americana mostram os
militares atravessando a fronteira com o Iraque, enquanto os
curdos insultam e atiram frutas
contra os blindados dos EUA.
As Forças Democráticas da
Síria (SDF), coalizão majoritariamente curda, foram a
principal aliada dos Estados
Unidos no combate ao Estado
Islâmico (EI) no país árabe.
Apesar disso, Trump decidiu retirar suas tropas do nordeste da

Síria e abriu caminho para uma
incursão militar da Turquia.
Ancara alega que seu objetivo é
afastar da fronteira as Unidades
de Proteção Popular (YPG),
milícia curda que integra as
SDF e é considerada um grupo
terrorista pelo governo turco.
O presidente Recep Tayyip
Erdogan deu cinco dias para as
YPG se retirarem de uma faixa de
32 km ao longo da fronteira entre
Turquia e Síria. Os EUA chamam
esse acordo de “cessar-fogo”,
mas a União Europeia disse que
trata-se de uma “exigência de
rendição dos curdos”. Erdogan
afirmou ontem (21) que a “trégua”, que termina hoje (22), não
será prorrogada (ANSA).

