Putin crê na Espanha
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Em entrevista a diretores das
agências de notícias, o presidente
da Rússia, Vladimir Putin, afirmou
que a Espanha é uma das favoritas
a ganhar a Copa do Mundo em seu
país. Faixa preta de judô e fã de
esportes de inverno, Putin falou um
pouco sobre futebol na entrevista e
elogiou o potencial e as qualidades
da seleção espanhola, lembrando
o título de 2010.
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Trabalhamos para assegurar
o abastecimento de itens
críticos, diz Etchegoyen

O presidente da Petrobras,
Pedro Parente, negou na
sexta-feira (25) que pretenda
pedir demissão do cargo. Em
nota, a companhia informou
que o executivo permanecerá
no cargo. “A Petrobras, em
relação às notícias veiculadas
na imprensa, informa que o
presidente Pedro Parente
nega qualquer intenção de
pedir demissão e permanece
no cargo de presidente da
companhia”. Rumores de uma
possível saída de Parente da
presidência da estatal provocaram queda no valor das
ações da companhia.
O motivo seria a defesa que
ele faz da política da Petrobras
para os preços dos combustíveis, posição reforçada em
discussões de redução do valor
do óleo diesel, uma das reivindicações dos caminhoneiros em
paralisação no país. Em vigor
desde o ano passado, a política
de preços da Petrobras prevê
reajustes dos combustíveis
com maior frequência, inclusive diariamente, refletindo as
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Parente não pretende
pedir demissão do cargo

O presidente da Petrobras,
Pedro Parente.

variações do petróleo no mercado internacional e também a
oscilação do dólar.
O ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia, durante entrevista no Palácio do Planalto,
também descartou, a saída de
Pedro Parente do cargo. “De
forma alguma, tenho trabalhado com o presidente Pedro
[Parente], ele esteve aqui conosco, o diálogo é sempre muito
bom. Não tenho conhecimento
disso”, disse o ministro (ABr).

São Paulo - O pré-candidato à
Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, discordou de empresários
do setor varejista ao defender,
na sexta-feira (25), a revogação
da reforma trabalhista. Em almoço promovido pelo Instituto
Desenvolvimento para o Varejo
(IDV), empresários tentaram
convencer Ciro de que a reforma
feita pelo presidente Temer foi
positiva e não causou desemprego, enquanto o presidenciável
reforçou a ideia de revogar a
proposta argumentando que a
medida atingiu os trabalhadores
mais pobres.
Para Ciro, a maioria dos trabalhadores no País não conta
com uma estrutura sindical forte
para negociar com os empresários e estão a mercê da perda
de direitos trabalhistas. “Vocês
estão em São Paulo, eu estou
no Brasil”, disse o presidenciável, enquanto discutia com os
varejistas. O pré-candidato do
PDT foi o quarto convidado
de uma série de conversas
que a instituição promove
com presidenciáveis. “Temos
que modernizar a economia e
gerar emprego. Agora, não é

“Os homens se
dividem em duas
espécies: os que
têm medo de viajar
de avião e os que
fingem que não
têm”.
Fernando Sabino (1923/2004)
Escritor brasileiro

Reprodução

Discordando de varejistas,
Ciro ataca reforma trabalhista

Pré-candidato à Presidência
pelo PDT, Ciro Gomes.

perseguindo pobre que a gente
vai fazer isso”, declarou Ciro, ao
se posicionar sobre a reforma.
Empresários, porém, disseram que as mudanças na
legislação trabalhista foram
benéficas para o setor. “No
varejo, os impactos não são
negativos, não houve nenhum
tipo de redução de empregos
por conta disso”, afirmou a
jornalistas o presidente do
IDV, Antonio Carlos Pipponzi,
ao comentar o debate com
Ciro. E que o setor entende
que há mudanças necessárias
na reforma feita por Temer,
mas que o escopo precisa ser
mantido (AE).

a resistência de uma minoria
barulhenta chama mais atenção
do que a maioria”, disse.
Levantamento feito pelo Sindicato da Indústria de Produtos
Farmacêuticos (Sindusfarma)
com 11 distribuidoras de me-

As contas de luz em junho terão bandeira tarifária vermelha
no patamar 2, o maior patamar
entre as faixas tarifárias. Com
isso, haverá cobrança extra
nas contas de luz de R$ 5,00
a cada 100 quilowatts-hora
(kWh) consumidos. A decisão
foi tomada em razão do fim do
período chuvoso e a redução
no volume dos reservatórios
das usinas hidrelétricas. Com
isso, há a necessidade de usar
energia produzida pelas usinas
termelétricas, que têm maior
custo de produção.
Em maio, vigorou a bandeira
tarifária amarela, em que há
adicional de R$ 1 na conta de
energia do consumidor a cada
100 kWh consumidos. Nos
quatro primeiros meses dos
ano, vigorou a bandeira verde,
em que não há cobrança extra
na conta de luz (ABr).

O presidente Michel Temer
anunciou na sexta-feira (25)
o envio de “forças federais de
segurança” para desbloquear
rodovias e tentar colocar fim à
paralisação dos caminhoneiros
por causa da alta do diesel. O
mandatário disse que o governo
aceitou as exigências da categoria, mas que “uma minoria
radical tem bloqueado estradas
e impedido que muitos caminhoneiros levem adiante seu
desejo de fazer seu trabalho”.
O governo havia anunciado um
acordo para suspender a greve
por 15 dias, mas o pacto não
foi assinado pela Associação
Brasileira dos Caminhoneiros
(Abcam), que representa cerca
de 700 mil trabalhadores.
“Não vamos permitir que a
população fique sem os gêneros
de primeira necessidade. Não

Acidentes de trânsito geram mais
de 4,5 milhões de indenizações

Um total de 4.522.895 indenizações foi pago por acidentes de
trânsito em todo o Brasil, nos dez
anos compreendidos entre 2008
e 2017. É o que revela boletim
especial divulgado no Rio de
Janeiro pela Seguradora Líder,
administradora do DPVAT. Desse
total, 504 mil indenizações foram
pagas por morte, 3,137 milhões
por invalidez permanente e 881,6
mil por despesas médicas.
O boletim visa conscientizar a
população para a necessidade de
redução da violência no trânsito
e se insere no movimento global
Maio Amarelo, cujo objetivo é
chamar a atenção da sociedade
para o alto índice de mortes e
feridos no trânsito em todo o
mundo. O Brasil detém a quinta
posição no ‘ranking’ de países
com maior índice de acidentes
de trânsito em nível mundial, de
acordo com a OMS. O boletim
especial do DPVAT revela que,
em 2017, as indenizações pagas
aumentaram 41% em relação
ao ano de 2008. Foram 383.993
indenizações no ano passado,
contra 272.003, em 2008.
Apesar de representarem
apenas 27% da frota nacional
de veículos, as motocicletas
foram responsáveis por 70,45%
das indenizações pagas, o que
correspondeu a 3.193.228 pagamentos. Foram cerca de 198,4
mil indenizações por morte e
2,4 milhões por invalidez per-

O Brasil detém a quinta
posição no ‘ranking’ de países
com maior índice de acidentes
de trânsito em nível mundial.

manente, a maioria homens. O
superintendente de operações
da Seguradora Líder, Arthur
Froes, salientou que a frota de
motocicletas foi a que registrou
maior expansão nesses 10 anos.
Subiu de 13,2 milhões para 25,7
milhões no período.
O boletim mostra que em dez
anos, a faixa etária que registra
maior número de indenizações
vai de 18 a 34 anos. “É justamente
nesta faixa etária que as pessoas
compram motocicletas e, na
maioria das vezes, não fazem
uso dos equipamentos de segurança. Podemos perceber que
são vítimas em uma faixa etária
economicamente ativa, com sequelas de acidentes muitas vezes
irreparáveis, o que representa um
grande prejuízo para a economia
do país”, disse Froes (ABr).
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dicamentos, mostra que 8 não
conseguiram fazer entregas
para fora do município de São
Paulo. No mesmo grupo, três
não conseguiram nem mesmo
fazer entregas dentro da capital
paulista. Pelos cálculos do se-

tor, em uma semana, o setor
deixou de faturar R$ 1 bilhão.
“Isso significa que cerca de R$
200 milhões de ICMS deixaram
de ser recolhidos”, afirmou o
presidente do Sindusfarma,
Nelson Mussolini (AE).

Temer autorizou uso de forças
federais para desbloquear rodovias

Conta de luz terá
bandeira vermelha
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Ministros anunciaram acordo com os caminhoneiros.
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prejudicadas pelo fechamento
de escolas. Quem bloqueia
estradas, quem age de maneira
radical, está prejudicando a
população e será responsabilizado”, ameaçou Temer.
Em São Paulo, o prefeito
Bruno Covas decretou estado
de emergência, o que autoriza o
poder público a apreender combustível. O acordo anunciado
pelo governo com bastante otimismo inclui 12 medidas, como
a redução a zero da alíquota da
Cide sobre o diesel em 2018 e
a manutenção do corte de 10%
no valor do combustível nas refinarias pelos próximos 30 dias.
Além disso, o governo aceitou
limitar os reajustes a uma periodicidade mínima de 30 dias,
usando dinheiro do contribuinte
para ressarcir a Petrobras por
eventuais prejuízos (ANSA).

Presidente Temer anunciou
o envio de “forças federais de
segurança” para desbloquear
rodovias.

vamos permitir que consumidores fiquem sem produtos.
Não vamos permitir que hospitais fiquem sem insumos para
salvar vidas. Não vamos permitir também que crianças sejam

Greve ‘pode ter’
impacto relevante no PIB
O ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia, afirmou
na sexta-feira (25) que, a
persistir o desabastecimento
causado pela greve dos caminhoneiros, pode haver impacto
“relevante” no crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB).
A previsão atual do governo é
que a economia cresça 2,5%
em 2018. “Sabemos que a persistência dessa situação pode
levar à paralisação de atividades industriais e empresariais.
As empresas, sem transporte,
não conseguem continuar suas
atividades. Se isso persistir, o
impacto pode ser relevante”,
avaliou, após coordenar reunião extraordinária do Confaz.
Na reunião, o ministro propôs
mudanças no cálculo do ICMS,
para que os governos estaduais
possam repassar de forma imediata a redução de 10% no valor
do diesel. Pela forma de cálculo
atual, cada estado apura o valor
médio na bomba de combustível
a cada 15 dias. É sobre esse valor médio que incide a alíquota
do ICMS, que também varia
entre 12% e 25%. “Cada estado
reduziria a sua base de cálculo
do imposto em R$ 0,25 para já
refletir o movimento feito pela
Petrobras. Caso contrário, essa
redução só seria captada daqui
a 15 dias, em meados de junho”,
explicou.
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Ele considerou que, desde
quinta-feira, 24, está caindo
a taxa de interdições nas vias
brasileiras. “Estamos chegando a um bom momento”.
Etchegoyen destacou ainda
que todos os instrumentos do
governo estão em condições
de serem empregados para
atuar para garantir o abastecimento nos Estados e que o
governo “não deixará de usar a
energia necessária em nenhum
momento. O ministro Padilha
disse que, apesar do acordo do
governo com os caminhoneiros
não ter acabado com a greve,
de sexta para sábadso, foram
constatados “avanços muito
importantes”. “Há resistência
por parte de alguns. Às vezes
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cia Brasileira de Inteligência
(Abin).
Segundo Etchegoyen, o
grupo se reuniu duas vezes na
sexta-feira e continuará com as
reuniões periódicas. O ministro
disse que o objetivo é assegurar
abastecimento de itens críticos
à população. Após conversa
com o presidente Temer, o
grupo estabeleceu uma lista de
prioridades para atuar, que foi
aprovada por Temer. Segundo
Etchegoyen, já houve atuação
na Refinaria de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde
houve intervenção militar, e a
situação “já normalizou praticamente quase na integralidade”.
“Isso vai limpando o horizonte
para nós”, avaliou o ministro.

Divulgação

m coletiva de imprensa
no Palácio do Planalto,
o ministro do Gabinete
da Segurança Institucional,
Sérgio Etchegoyen, foi apresentado como coordenador do
plano de segurança do governo para tentar acabar com a
greve dos caminhoneiros, que
completou o quinto dia na
sexta-feira (25). Os ministros
da Casa Civil, Eliseu Padilha,
da Segurança Pública, Raul
Jungmann, da Secretaria de
Governo, Carlos Marun, e da
Defesa, Silva e Luna, também
integram a chamada “sala de
situação”, que acompanha os
andamentos dos trabalhos
junto da Advocacia-Geral
da União (AGU) e da Agên-

Ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia.

Se os estados aderirem à
proposta, o cálculo final do
ICMS produziria uma redução
adicional de mais R$ 0,05. Como
o governo também decidiu zerar
a alíquota da Cide, a expectativa
é que, somadas, a redução de
tributos sobre o óleo diesel
resulte em uma queda de R$
0,35 por litro na bomba.
O ministro da Fazenda afirmou que o repasse que será
feito à Petrobras até o final do
ano, como forma de compensar as perdas da estatal com
a revisão mensal no preço do
óleo diesel, não terá impacto no
cumprimento da meta fiscal de
2018, que é de déficit de R$ 159
bilhões. Guardia negou também
que a medida vá impactar no
cumprimento do teto de gastos
e da regra de ouro (ABr).
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