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Falta trabalho para 27,6 milhões de 
pessoas no país, aponta IBGE

 No segundo 
trimestre de 2018, fal-
tou trabalho para 27,6 
milhões de pessoas no 
Brasil. A chamada taxa 
de subutilização da for-
ça de trabalho foi de 
24,6%, segundo dados 
divulgados nesta quin-
ta-feira (16) pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). 
 O indicador in-
clui os desempregados, 
os subocupados (que 
trabalham menos de 40 
horas semanais) e a for-
ça de trabalho potencial 

(pessoas que gostariam 
de trabalhar, mas não 
procuraram trabalho, ou 
que procuraram, mas 
não estavam disponí-
veis para trabalhar). 
 De acordo com 
o IBGE, o resultado é 
considerado estável em 
relação ao primeiro tri-
mestre de 2018 (24,7%) 
e teve alta na compara-
ção com o segundo
trimestre de 2017 
(23,8%). 
 Desalento re-
corde
 O número de 

desalentados (que de-
sistiram de procurar 
emprego) chegou a 4,8 
milhões de pessoas de 
14 anos ou mais de ida-
de, resultado superior 
ao do 1º trimestre de 
2018 (4,6 milhões) e do 
2º trimestre de 2017 (4 
milhões de pessoas). 
Esse foi o maior contin-
gente de desalentados 
desde 2012, quando a 
pesquisa começou a ser 
feita. De acordo com o 
IBGE, a população de-
salentada é aquela que 
está fora da força de 

TSE registra mais de 23 
mil candidatos às eleições

trabalho por uma das 
seguintes razões: “não 
conseguia trabalho ade-
quado, ou não tinha ex-
periência ou qualifica-
ção, ou era considerado 
muito jovem ou idosa, 
ou não havia trabalho 
na localidade em que 
residia – e que, se tives-
se conseguido trabalho, 
estaria disponível para 
assumir a vaga”. Ela faz 
parte da força de traba-
lho potencial. 
 D e s e m p r e g o 
foi de 12,4%
 No segundo 
trimestre do ano, o de-
semprego no país foi de 
12,4%, em média, de 
acordo com dados do 
IBGE. 
 Segundo o 
IBGE, o número de de-
sempregados no Brasil 
foi de 13 milhões de 
pessoas. Isso repre-
senta queda de 5,3% 
em relação ao primeiro 
trimestre. Na compara-
ção com o mesmo pe-
ríodo de 2017, são 520 
mil desempregados a 
menos, uma queda de 
3,9%.

 Mais de 23 mil 
candidatos a presiden-
te, governador, senador 
e deputado federal, es-
tadual e distrital vão dis-
putar os votos de 147,3 
milhões de eleitores 
brasileiros, segundo da-
dos disponíveis no por-
tal do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). Encer-
rado o prazo para regis-
trar as candidaturas, 13 
nomes se apresentaram 
para disputar o Palácio 
do Planalto em outubro. 
 Para governa-
dor, segundo a última 
atualização do Sistema 
de Divulgação de Candi-

daturas e de Prestação 
de Contas, 171 candi-
datos pediram registro. 
Desses, 17 disputam a 
reeleição. O PSOL foi 
o partido que lançou o 
maior número de candi-
datos a governador, se-
guido do PSTU e do PT.
 O TSE contabili-
za até agora 6.982 can-
didatos para disputar as 
513 vagas de deputado 
federal. Para deputado 
estadual e distrital, são 
15.605 concorrentes 
a 1.059 vagas nas as-
sembleias legislativas 
e na Câmara Legislati-
va do Distrito Federal. 

Mais 295 concorrem 
a 54 cadeiras no Se-
nado. 
 Considerando o 
total de 23.812 can-
didatos a todos os 
cargos em disputa 
nas eleições de ou-
tubro, o PSL foi o 
partido que apresen-
tou o maior núme-
ro de concorrentes 
(1.259), seguido do 
PSOL (1.201), do PT 
(1.075) e do MDB 
(1.009). Desse con-
tingente, 30,6% são 

mulheres, cumprindo a 
meta prevista na legis-
lação. 
 Quase a meta-
de dos candidatos têm 
ensino superior e 55% 
são casados. A maioria 
tem entre 35 e 59 anos 
de idade, mas há 50 
candidatos na faixa de 
80 a 84 anos. 
 O total de can-
didatos em 2018 é me-
nor que o registrado em 
2014 (26.162). Os da-
dos podem sofrer ajus-
tes conforme a Justiça 
Eleitoral vá julgando os 
pedidos de registro.

Aurora Shopping abre 
exposição de carros 

antigos "Motor Show"

 O Aurora Sho-
pping abre nesta quin-
ta-feira (16) uma expo-
sição de carros antigos 
customizados, que par-
ticiparão do Motor 
Show, em novembro, 
no Autódromo de Lon-
drina. A mostra reúne 
elementos da cultura 
"Kustom Kulture" e in-
tegra a programação 
em homenagem ao Dia 
dos Pais. Além dos car-
ros antigos, os visitan-
tes também poderão 
ver exposição de mo-
tos, apreciar um bom 
Chopp e acompanhar 
uma agenda de shows 
musicais com bandas 
de Londrina. O evento 
acontece até dia 26 de 
agosto no Átrio e pode-
rá ser visitado gratui-
tamente durante o ho-
rário de funcionamento 
do Aurora Shopping. 
 Segundo o or-
ganizador do Motor 
Show, Rafael Casa-

grande, os visitantes 
da exposição poderão 
ver de perto cinco car-
ros antigos customiza-
dos, mais conhecidos 
como Hot Rod e Rat 
Rod. "São veículos fa-
bricados entre os anos 
1920 e 1940, que foram 
customizados", comen-
ta. Na mostra estarão 
duas pick-ups Ford 30 e 
28, um fusca, um Willys 
e um Roabster 32. 
Casagrande observa 
que esses exemplares 
participarão do Motor 
Show, que acontecerá 
de 1º a 3 de novembro 
no Autódromo de Lon-
drina, quando estarão 
reunidos mais de 200 
carros antigos.
 Na mostra, 
também estarão expos-
tas motos das marcas 
Triumph e da Harley-
Davidson. Os visitantes 
poderão ainda sabore-
ar o chopp da Tap Hou-
se Nação Bretta, do 

Aurora Shopping, que 
estará com duas tornei-
ras instaladas no Átrio 
para atender o público. 
 A programa-
ção musical da exposi-
ção será aberta com a 
apresentação da banda 
B-Side, que se apre-
senta na quinta-feira 
(16), às 18h. Na sex-
ta-feira (17), quem ga-
rante a trilha sonora é 
o DJ Markinho, também 
a partir das 18h. No sá-
bado (18) é a vez da 
banda Luke de Held fa-
zer o som, a partir das 
16h. 
 No dia 23 (quin-
ta-feira), às 18h, o show 
será com a banda Con-
traponto. Na sexta-feira 
(24) a banda Sr. Boni-
fácio se apresenta às 
18h. E no sábado (25), 
o cantor Tiago Galeli 
encerra a programação 
musical da exposição 
com um show a partir 
das 16h.

Brasil é 3º lugar no ranking da Fifa
 Ampeã da Copa 
do Mundo da Rússia há 
um mês, a França assu-
miu a liderança do ranking 
da Fifa, que passou a im-
plementar um novo sis-
tema para formular a sua 
listagem e nesta quinta-
feira levou em conta pela 
primeira vez este modelo 
para confirmar a classifica-
ção das seleções. 
 A seleção fran-
cesa subiu seis posições 
em relação ao posto que 
ocupava na atualização 
anterior do ranking, ocorri-
da no dia 7 de junho, uma 
semana antes do início do 
Mundial de 2018. Naquele 
momento, o Brasil ocupa-
va a segunda colocação. 
Nesta quinta, o time na-
cional caiu para o terceiro 
lugar depois de ter sido 
eliminado da Copa pela 
Bélgica nas quartas de fi-
nal. 
 Já a Alemanha, 
que deu vexame no Mun-
dial ao cair na primeira 
fase da competição como 
atual campeã, despencou 
da liderança para a 16ª po-
sição.  Os franceses 
estão apenas três pontos 
à frente da Bélgica, que 
subiu um posto e assumiu 
a vice-liderança depois de 
ter encerrado a Copa na 
Rússia em terceiro lugar, a 
melhor de sua história na 
competição. Com 1.657 
pontos, os brasileiros ago-
ra têm como perseguidora 
mais próxima no ranking 
a Croácia, vice-campeã 
mundial, que subiu 16 
posições e agora está em 
4º na classificação geral, 

com 1.643 pontos. Assim, 
os croatas também igua-
laram a melhor colocação 
de sua história, obtida em 
junho de 2013. 
 E o Top 5 da Fifa 
passou a ser fechado pelo 
Uruguai, que saltou nove 
lugares após ter avan-
çado às quartas de final 
da Copa do Mundo. Já a 
Inglaterra, que foi às se-
mifinais e terminou a com-
petição em quarto lugar, 
galgou seis postos e agora 
está em sexto no geral. 
 Eliminadas nas 
oitavas de final, as sele-
ções de Portugal (7º) e 
Suíça (8º) caíram três e 
duas posições, respectiva-
mente, enquanto Espanha 
e Dinamarca, que foram 
despachadas nesta mes-
ma fase do Mundial, estão 
rigorosamente empatadas 
na nona posição, com 
1.580 pontos, e fecham o 
Top 10. Os espanhóis su-
biram um posto e os dina-
marqueses saltaram três. 
 Outra seleção a 
ter dado adeus à Copa 
das oitavas, fase em que 
foi batida pela França, a 
Argentina ocupa o 11º lu-
gar ao descer seis coloca-
ções e agora está logo à 
frente do Chile. A Suécia, 
com sua ida às quartas de 
final do Mundial, subiu 11 
postos, entrou no Top 20 
e está em 13º no geral. A 
Colômbia vem logo atrás, 
em 14º, depois de ter caí-
do diante da Inglaterra na 
primeira fase eliminatória 
do torneio na Rússia. 
 Batido pelo Bra-
sil nas oitavas, o México 

caiu apenas uma posição 
e está em 16º, enquanto 
a Holanda, que sequer foi 
ao Mundial, se manteve 
na 17ª posição. E agora 
está logo à frente da Po-
lônia, que despencou dez 
postos após ser elimina-
da já na fase de grupos 
da Copa. País de Gales e 
Peru, este último também 
eliminado no estágio inicial 
na Rússia, fecham, nesta 
ordem, o Top 20 da Fifa. 
Os peruanos caíram nove 
postos em relação a junho 
passado. 
 Anfitriã da Copa 
de 2018, a Rússia teve sal-
to expressivo ao se classi-
ficar às quartas de final do 
torneio. Subiu 21 postos e 
agora figura em 49º lugar 
no geral. 
 O NOVO SISTE-
MA - Ao divulgar a atuali-
zação da listagem, a en-
tidade máxima do futebol 
ressaltou nesta quinta-fei-
ra que "depois de uma lon-
ga fase de testes, o Con-
selho da Fifa aprovou em 
junho uma nova fórmula 
aplicável ao ranking, ba-

seada na soma/subtração 
dos pontos relativos às 
pontuações totais prévias 
no lugar da média de pon-
tos disputados em um de-
terminado período, como 
ocorria antes". 
 A próxima atuali-
zação do ranking da Fifa 
ocorrerá no dia 20 de se-
tembro. 
 Confira os 20 
primeiros colocados do 
ranking da Fifa: 
1) França, 1.726 pontos 
2) Bélgica, 1.723 
3) Brasil, 1.657 
4) Croácia, 1.643 
5) Uruguai, 1.627 
6) Inglaterra, 1.615 
7) Portugal, 1.599 
8) Suíça, 1.597 
9) Espanha, 1.580 
9) Dinamarca, 1.580 
11) Argentina, 1.574 
12) Chile, 1.570 
13) Suécia, 1.565 
14) Colômbia, 1.563 
15) Alemanha, 1.561 
16) México, 1.560 
17) Holanda, 1.540 
18) Polônia, 1.538 
19) País de Gales, 1.536 
20) Peru, 1.535


