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O banco central dos Estados Unidos (Fed), aumentou ontem (13)
os juros básicos no país em 0,25%,
para um patamar entre 1,75% e 2%,
voltando a mostrar confiança no
fortalecimento da economia americana. Esta foi a segunda elevação
dos juros de referência nos Estados
Unidos neste ano e, segundo o Fed,
outras duas devem ocorrer até o
fim de dezembro. Em relação a
2019, o Fed manteve a previsão de
crescimento em 2,4% e elevou a de
inflação de 2% para 2,1%.
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Pagamento do PIS/Pasep
deve injetar R$ 39,5 bilhões
na economia brasileira

Festa de São Vito está
completando 100 anos

Divulgação

‘Mammas’ da Festa de São Vito.

A tradicional Festa de São
Vito, comemorada no bairro do
Brás, completa 100 anos neste
sábado (15). São Vito é padroeiro da cidade italiana de Polignano a Mare, na Puglia, sul da
Itália, e é considerado protetor
dos artistas, dos pacientes de
doenças nervosas, dos jovens
e dos dependentes de drogas.
Vito recebera uma formação
cristã, mas foi denunciado por
seu próprio pai ao imperador
Diocleciano.
Sem renunciar a sua fé, foi
torturado até a morte, em 15 de
junho do ano 303, quando tinha
15 anos de idade. Seus restos
estão enterrados em Polignano
a Mare, e seus milagres e curas

ganharam devoção no sul da
Itália e no Brasil, quando os
imigrantes trouxeram a tradição
para o país, entre o fim do século XIX e início do século XX.
A Festa de São Vito acontece
até o dia 15 julho, aos sábados
e domingos, a partir das 19h.
Uma das principais “atrações”
são as “mammas”, cozinheiras
que preparam guimirella (churrasco de fígado com folhas de
louro), spaghetti, penne, ricchitelle (orelhinhas), ficazzelle
(tipo de pastel) e ficazze (pizzas
altas). Os doces italianos também estão no cardápio. Dentre
eles há a piccicatella, amaretto,
castagnelle, pezza dolce, cannoli e sfogliatella (ANSA).

Rio - O general Braga Neto,
comandante da intervenção
federal na Segurança Pública
no Rio de Janeiro, informou
que a letalidade violenta recuou
16,95% entre março, quando
começou efetivamente a intervenção, e maio. E mostram
que os homicídios dolosos
caíram 24,65% nesse período
e os homicídios em operações
aumentaram 22,94%.
A apresentação dos resultados foi realizada ontem (13),
na Associação Comercial do
Rio de Janeiro, na semana em
que a operação completa 100
dias. Ao apresentar os dados,
o interventor afirmou não ter
dúvidas de que a medida terá
sucesso e que o “imediatismo
do brasileiro nos atrapalha
muito”. Braga Netto rechaçou
as críticas de que a intervenção
ocorre sem planejamento.
Segundo o general, o plano
estratégico já foi publicado e
o gabinete trabalha no plano
de transição e legado da intervenção, que prevê ações nos

“Para os pobres, é
dura lex, sed lex.
A lei é dura, mas é a lei.
Para os ricos, é dura
lex, sed latex.
A lei é dura, mas
estica”.
Fernando Sabino (1923/2004)
Escritor brasileiro
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Braga Neto: ‘imediatismo do
brasileiro atrapalha muito’

General Braga Neto.

meses de outubro, novembro
e dezembro, e a desmobilização em janeiro e fevereiro de
2019. Disse que a intervenção
precisa de “agenda positiva” e
que é necessário parar de ver
“só o lado negativo”. E que o
legado da intervenção inclui
a reorganização dos órgãos
de segurança, revisão do plano de carreira dos policiais,
previdência, Lei Orgânica da
Polícia Civil, serviço militar
temporário. “O imediatismo
do brasileiro nos atrapalha
um pouco”, disse, ao falar dos
planos entregues (AE).

até maios de 2018. Do total dos
recursos, R$ 5 bilhões já foram
resgatados pelos cotistas e R$

34,3 bilhões ficarão disponíveis
para serem sacados. Para saber
se tem direito ao benefício, o tra-

balhador pode acessar os sites
(www.caixa.gov.br/cotaspis) e
(www.bb.com.br/pasep) (ABr).

Justiça Federal fixa teto de 5,72%
para reajuste de planos de saúde

Comércio varejista
mantém expectativa
de crescimento
O comércio varejista mantém
a expectativa de crescimento
para 2018, segundo avaliação
da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC). Os dados
foram revisados pela entidade
após a pesquisa do IBGE, de
abril, divulgada ontem (13) e
que apontam alta de 5% no varejo ampliado. De acordo com
o chefe da Divisão Econômica
da CNC, Fabio Bentes, os impactos das manifestações dos
caminhoneiros em maio serão
limitados ao terceiro bimestre
e não devem comprometer a
tendência de alta nas vendas.
“Os estoques das revendedoras não sofreram tão intensamente como outros ramos
do varejo com a escassez de
produtos”, avaliou. As vendas
de veículos, motos, partes e
peças (36,5%) e de materiais de
construção (15,9%) impulsionaram o varejo em abril (ABr).

Liminar concedida pela
Justiça Federal-SP determina
que o reajuste dos planos de
saúde individuais e familiares
de todo o país devem ser de
5,72%, no máximo, em 2018.
A Agência Nacional de Saúde
Complementar (ANS) deverá
aplicar a inflação setorial de
saúde como teto para a correção. O aumento autorizado
não poderá ultrapassar o
percentual do IPCA relativo à
saúde e cuidados pessoais. A
decisão foi proferida pelo juiz
José Henrique Prescendo, da
22ª Vara Cível Federal, que
acatou pedido do Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).
A Ação Civil Pública movida
pelo Idec teve como base relatório do Tribunal de Contas
da União (TCU) que aponta
distorções, abusividade e falta
de transparência na metodologia usada para calcular o

seja por reconhecer que a agência vem, há anos, faltando com
a transparência e privilegiando
os interesses das empresas em
detrimento dos consumidores”,
afirmou a presidente do Conselho Diretor do Idec, Marilena
Lazzarini.
A ANS disse, em nota, que vai
recorrer da decisão proferida
da Justiça. “A agência reguladora repudia ações desprovidas
de fundamentação técnica que
acabam causando comoção
social e viés pró-judicialização
de temas sob responsabilidade
do órgão”. Segundo a ANS, as
decisões do órgão são baseadas
em informações técnicas. “O
setor de planos de saúde possui características específicas
que influenciam a formação do
percentual de reajuste, como
a variação da frequência de
utilização e variação de custos
em saúde, crescente em todo
o mundo” (ABr).

A ANS disse, em nota, que
vai recorrer da decisão
proferida da Justiça.

percentual máximo de reajuste
de 9,1 milhões de beneficiários
de planos individuais. Em 2015,
2016 e 2017, os reajustes permitidos pela agência superaram
13% ao ano.
“A decisão faz justiça a milhões de consumidores lesados
pela agência, seja por impedir
que uma metodologia equivocada continue prejudicando
consumidores em todo o país,

Acordo entre UE-Mercosul deve Produção extra nas montadoras
sair até as eleições
para compensar greve
O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, disse
ontem (13) que o acordo de
livre comércio entre o Mercosul
e a União Europeia pode ser
fechado antes das eleições. Em
audiência pública na Câmara,
o ministro reiterou que as negociações estão em andamento
para eliminar alguns entraves
entre os blocos. Relatou que,
de mais de 300 pontos de divergência entre o Mercosul e a
União Europeia, restam cerca
de 50. “Tenho expectativa de
que possamos concluir este
ano, e o mais cedo possível,
porque daqui a pouco haverá
eleições na Europa e no Brasil”.
Ainda estão pendentes algumas questões controversas no
setor automotivo, na área de
propriedade intelectual, em especial sobre regras de patentes
de medicamentos, indicações
geográficas e serviços marítimos.
O ministro lembrou que o acordo,
que está sendo negociado há 18
anos, foi retomado com intensidade nos últimos dois anos.
Nunes disse que a conclusão do
acordo foi postergada devido às
grandes diferenças econômicas
entre os dois blocos e ao protecionismo agrícola “agudo” de
alguns países europeus.
Questionado sobre a posição
do Itamaraty em relação à Venezuela, reiterou que o Brasil

Ministro das Relações
Exteriores, Aloysio Nunes.

atua para buscar uma solução
pacífica que evite a exclusão
dos venezuelanos de organismos multilaterais, como a OEA.
“Não é democrático o país,
segundo a Carta Interamericana, em que não haja liberdade
na organização partidária, não
haja liberdade entre os poderes,
não haja livre manifestação do
pensamento, onde não funciona
habeas corpus para barrar arbitrariedades do poder. É um compromisso que foi assumido pela
Venezuela e que não está sendo
cumprido”, afirmou Nunes.
O ministro explicou que se
forem frustradas todas as iniciativas de busca por “soluções
dialogadas” para pôr fim à crise,
o país pode ser definitivamente
suspenso da organização (ABr).
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BOLSAS
O Ibovespa: -0,87% Pontos:
72.122,13 Máxima de +0,31%
: 72.977 pontos Mínima de
-2,36% : 71.035 pontos Volume: 23,05 bilhões Variação em
2018: -5,6% Variação no mês:
-6,03% Dow Jones: -0,47% Pontos: 25.201,20 Nasdaq: -0,11%
Pontos: 7.695,62 Ibovespa

Presidente Michel Temer durante sanção da lei e assinatura do decreto que regulamentam os
saques das contas inativas do PIS/Pasep, em cerimônia no Palácio do Planalto.

Futuro: -1,58% Pontos: 71.705
Máxima (pontos): 73.220 Mínima (pontos): 71.180. Global 40
Cotação: 771,400 centavos de
dólar Variação: +2,25%.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,7150 Venda: R$ 3,7155
Variação: +0,03% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,80 Venda: R$ 3,90
Variação: -0,17% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,7048 Venda: R$
3,7054 Variação: +0,03% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,6800
Venda: R$ 3,8630 Variação:
-0,18% - Dólar Futuro (julho)

Depois de a greve dos caminhoneiros interromper, em
maio, 18 meses seguidos de
crescimento na montagem de
veículos, a indústria automobilística já está convocando
jornadas extras de produção.
O esforço visa a recuperar as
perdas dos dias em que todas as
montadoras do País foram obrigadas a desligar as máquinas
em decorrência da paralisação
no transporte de cargas.
Trabalho aos sábados, horário
de expediente estendido em
dias úteis e, até mesmo, descontos nas férias dos operários estão entre os anúncios que, desde
o retorno das atividades, vêm
sendo feitos aos funcionários
por fabricantes de automóveis
e seus fornecedores de peças.
Mas, conforme previsão da própria indústria, as montadoras
ainda precisarão de dois ou três
meses para recuperar os cerca
de 80 mil veículos que deixaram
de ser produzidos durante a
greve por falta de componentes.
O início da Copa do Mundo representa um obstáculo
adicional porque as empresas
devem dispensar os funcionários ao menos no horário dos
jogos da seleção brasileira. A
forma como os dias parados na
greve serão repostos também
abriu uma queda de braço entre
fabricantes e sindicatos dos

Cotação: R$ 3,7195 Variação:
-0,12% - Euro Compra: US$
1,1788 (às 17h28) Venda: US$
1,1789 (às 17h28) Variação:
+0,37% - Euro comercial Compra:
R$ 4,3790 Venda: R$ 4,3810
Variação: +0,39% - Euro turismo
Compra: R$ 4,3270 Venda: R$
4,5500 Variação: +0,22%.
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buscá-los, mas também inserir
isso na economia brasileira.”
Tem direito ao saque servidores públicos e pessoas que
trabalharam com carteira assinada de 1971, quando o PIS/
Pasep foi criado, até 1988. Quem
contribuiu após 4 de outubro de
1988 não tem direito ao saque.
A partir da próxima segunda-feira (18) até o dia 28 de setembro, qualquer pessoa titular de
conta do PIS/Pasep ou seu herdeiro podem sacar os recursos.
O público total beneficiado
pela medida é de 28,7 milhões
de pessoas e, dessas, cerca de
3,6 milhões já fizeram o saque

Reprodução

sacar o dinheiro. “São valores
depositados até 1988 e estão
lá paralisados, engordando
um pouco a Caixa e o Banco
do Brasil, enquanto devem
engordar financeiramente
aqueles que são beneficiários,
os trabalhadores”, disse.
O objetivo, segundo o presidente, é movimentar a economia brasileira, assim como
ocorreu com o saque das contas
inativas do FGTS, que injetou
cerca de R$ 43 bilhões na economia. “E são valores preciosos”, ressaltou Temer. “Aqui são
R$ 39 bilhões que podem não
só satisfazer aqueles que vão
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presidente Temer sancionou ontem (13) a lei
e assinou o decreto que
regulamentam os saques das
contas inativas dos fundos dos
programas PIS e Pasep, para
todas as pessoas que tenham
o benefício. O pagamento das
cotas deve injetar R$ 39,5 bilhões na economia. O impacto
potencial no PIB é na ordem
de 0,55 ponto percentual.
Temer pediu à equipe do
governo que haja uma ampla
divulgação da medida, nas
redes sociais, televisão e jornais, para que todas as pessoas
que tenham direito possam

A indústria automobilística
convocou jornadas
extras de produção.

metalúrgicos, que pressionam
as empresas a pagar por parte
das compensações.
A lista de montadoras que
estão funcionando aos sábados
inclui a fábrica da Scania em São
Bernardo, o parque industrial
da Fiat Chrysler Automobiles
em Pernambuco e, segundo
informações de sindicatos não
comentadas pela empresa, todas as fábricas de automóveis
da General Motors, a que mais
vende carros no País. Em Betim,
onde está a maior fábrica da
Fiat no mundo, o calendário
de produção está sendo revisto
com mais horas de trabalho em
alguns dos dias úteis (AE).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,56% ao
ano. - Capital de giro, 9,92% ao ano.
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI,
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO

Ouro Cotação: US$ 1.301,30 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: +0,15% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 158,000
Variação: estável.

