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BRASIL
DIVULGAÇÃO

Bolsonaro cancela visita que
faria à Fiesp no dia 11 de agosto
CARTA O presidente Jair Bolsonaro cancelou ida à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) como
candidato à reeleição. O
chefe do Executivo havia
marcado uma visita a entidade dia 11 de agosto. Bolsonaro também desistiu de
jantar com empresários do
grupo Esfera Brasil no mesmo dia.
A Fiesp confirma que o
presidente não irá mais à entidade. Extraoficialmente, o
motivo é a pressão que o
chefe do Executivo sofreria
para assinar o manifesto pela
democracia articulado pela
Fiesp e que tem o apoio de
entidades como a FecomercioSP e a Febraban.

QUEIROZ É
OFICIALIZADO
CANDIDATO
PELO PTB O sargento reformado da PM do Rio Fabrício
Queiroz teve confirmada sua
candidatura pelo PTB, partido de Roberto Jefferson, a
uma das vagas na Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro (Alerj). À Justiça
Eleitoral, Queiroz declarou
não ter qualquer bem em seu
nome, ter ensino médio
completo e limite de gastos
de campanha de R$ 1,2 milhão. Queiroz ficou conhecido do público desde o início
da investigação do suposto
desvio de R$ 2,3 milhões de
dinheiro público no antigo
gabinete do deputado Flávio
Bolsonaro na Alerj. O esquema é conhecido como "rachadinha". As informações
são do jornal O Globo

PATRIMÔNIO DE
DEPUTADO CRESCE
10 VEZES EM 4 ANOS
INVESTIGADO PELA PF O patrimônio declarado à Justiça
Eleitoral pelo deputado federal Josimar Maranhãozinho (PL-MA), gravado pela
Polícia Federal manuseando
caixas de dinheiro, aumentou cerca de R$ 10 milhões
nos últimos quatro anos de
acordo com levantamento
de O Globo. Os dados constam do registro da candidatura à reeleição apresentado
pelo parlamentar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
nessa quarta (3). Maranhãozinho declarou possuir bens
em um valor total de R$ 14,5
milhões em 2018 (caso esse
patrimônio fosse corrigido
pelo índice IPCA da inflação,
ele equivaleria atualmente a
R$ 18,4 milhões). Neste ano,
o patrimônio declarado do
deputado totalizou R$ 25,4
milhões, e inclui, entre outros bens, nove casas e onze
terrenos.

A Fiesp recolhe assinaturas para o documento em
meio aos ataques sem provas
do chefe do Executivo ao sistema eleitoral brasileiro A
entidade presidida por Josué
Gomes pretendia convidar
Bolsonaro a assinar a carta
no debate da semana que
vem. Nesta terça-feira, 3,
em entrevista, o presidente
rejeitou tornar-se signatário. "Essa carta é política,
não preciso dizer se sou democrático ou não", declarou.
"Não precisa de carta, comprovo que sou democrata
pelo que fiz".
Também no dia 11 de
agosto, um ato está marcado
na Faculdade de Direito da
USP, em São Paulo, no Largo

de São Francisco, durante a
manhã, juristas, empresários, banqueiros, ex-ministros do Supremo Tribunal
Federal e representantes de
diversas entidades da sociedade civil planejam se reunir
para um evento de resposta
aos ataques de Bolsonaro ao
Tribunal Superior Eleitoral.
A Fiesp tem realizado debates com os candidatos à
presidência para entregar as
diretrizes propostas pelo setor industrial para o País e
ouvir os planos de governo
de cada presidenciável.
A entidade empresarial já
sabatinou a candidata Simone Tebet (MDB), e vai debater com Lula (PT) na próxima terça-feira

Presidente critica manifesto pró-democracia feito pela entidade
JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Onze partidos
omitem
prestação
de contas
DOAÇÕES E GASTOS Até
agora, 11 partidos não entregaram uma prestação de
contas completa dos gastos e
receitas ao TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) segundo
reportagem da Folha de S.
Paulo. De acordo com a matéria, no sistema criado pelo
tribunal para divulgação das
contas, não é possível acompanhar a movimentação de
PL, do presidente Jair Bolsonaro, PSTU, Cidadania,
PRTB, PP, PCB, PCO, PMB,
Agir, Patriota e Pros. Os 10
primeiros não incluíram
nem quanto receberam por
meio de doações ou do fundo

O PL, comandado por Valdemar da Costa Neto, está incluído na lista

partidário e nem quanto
gastaram. Já o Pros, divulgou as despesas que teve este
ano - R$ 578.886,98 -, mas
o campo das receitas continua zerado.
Sem a divulgação voluntária dos partidos, não é
possível conferir, por exem-
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plo, quanto o PL gastou com
a convenção partidária realizada no Maracanãzinho, no
Rio de Janeiro, que confirmou a candidatura de Bolsonaro à reeleição. Também
não é possível verificar quais
empresas ou indivíduos
doaram ao partido.

PSB tenta
asfixiar
candidatura
de Molon
RIO DE JANEIRO A executiva
nacional do PSB decidiu que
o deputado Alessandro Molon ficará sem recursos do
fundo eleitoral para a sua
candidatura ao Senado no
Rio caso decida continuar na
disputa. A decisão medida é
uma forma de fazer com que
Molon desista de concorrer e
assim preservar a aliança
com o PT em torno de Marcelo Freixo, que concorre ao
Palácio da Guanabara. Em
troca, indicaria o candidato
ao Senado pela chapa. O PSB
optou por esse caminho para
evitar contestação judicial
por parte de Molon.
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