Vacina para 10 milhões
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A campanha de vacinação contra
gripe foi iniciada ontem (23) no
estado de São Paulo. A expectativa
é que 54 milhões de pessoas sejam
imunizadas até o dia 1º de junho em
todo o país. Na cidade, pretende-se
vacinar 4,3 milhões de idosos, 2,4
milhões de pessoas com doenças
como asma, diabetes e imunodeprimidos, 2,3 milhões de crianças
e 1,2 milhão de profissionais de
saúde. Espera-se ainda atingir 423
mil gestantes e 70 mil puérperas.
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CNI aponta que produção
aumentou e emprego
ficou estável em março

A

produção aumentou e
o emprego ficou estável
na indústria brasileira
em março. É o que indica a
Sondagem Industrial divulgada ontem (23) pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI). O crescimento da
produção em março foi mais
intenso do que o usual para
o mês. O índice de evolução
da produção, de 55,2 pontos,
ficou 8,7 pontos acima do de
fevereiro e é 2,1 pontos maior
do que a média histórica dos
meses de março. Os indicadores da Sondagem variam
de zero a 100 pontos. Quando
estão acima de 50 pontos indicam aumento da produção
e do emprego no setor.
O índice de evolução do
número de empregados per-

maneceu estável em 49,6 pontos. Segundo a CNI, como está
próximo da linha divisória dos
50 pontos, indica que o número
de empregados apresentou
estabilidade de fevereiro para
março. Esse foi o segundo mês
seguido de estabilidade após
uma sequência de quedas. O
indicador de nível de estoques,
em relação ao planejado, ficou
em 50,6 pontos, pouco acima da
linha divisória de 50 pontos, indicando que os estoques estão
levemente acima do planejado.
O indicador de utilização da
capacidade instalada subiu de
64% em fevereiro para 66% em
março. Com isso, a ociosidade
é de 34%.
Os índices de perspectivas
para os próximos seis meses
estão mais baixos do que em

março, embora os indicadores
ainda apontem para o aumento
da demanda, da compra de
matérias-primas, das exportações e do emprego. O índice de
expectativa de demanda caiu
para 58,4 pontos, o de compras
de matérias-primas recuou
para 56 pontos, o de número
de empregados ficou em 50,8
pontos e o de quantidade exportada alcançou 55,4 pontos.
Os indicadores variam de zero
a cem pontos. Quando estão
acima de 50 pontos mostram
empresários otimistas.
O indicador de intenção de
investimento também recuou
frente a março e ficou em 52,9
pontos em abril. Mesmo com a
segunda queda consecutiva, o
índice está 5,9 pontos acima do
de abril de 2017. O indicador

O índice de evolução da produção, de 55,2 pontos, ficou 8,7 pontos acima do de fevereiro
e é 2,1 pontos maior do que a média histórica dos meses de março.

varia de zero a cem pontos.
Quando maior o índice, maior
é a disposição dos empresários
para investir. Ainda de acordo
com a Sondagem Industrial, a
elevada carga tributária, com
42,6% das assinalações, foi o

principal problema enfrentado
pelas empresas no primeiro
trimestre. Em seguida, com
34,5%, aparece a falta de demanda interna e, em terceiro
lugar, com 23,1% das menções,
aparece a falta ou o alto custo

da matéria-prima. Esta edição da Sondagem Industrial
foi feita entre 2 e 12 de abril
com 2.214 empresas. Dessas,
932 são pequenas, 778 são
médias e 504 são de grande
porte (ABr).

Duquesa deu à luz um menino de 3,8 quilos.

O bebê real é o quinto na linha
de sucessão do trono britânico,
depois do avô, o príncipe Charles, de seu pai, William, e de seus
irmãos, George, de quatro anos,
e Charlotte, de dois (ANSA).

Venda de veículos será
menor no 2º semestre

Autorizada a venda de
novos genéricos para
HIV e pressão alta

São Paulo - O presidente
da Anfavea, Antonio Megale,
afirmou ontem (23), que o
mercado de veículos deve
apresentar taxas menores de
crescimento das vendas no
segundo semestre, em comparação com as taxas que estão
sendo registradas no primeiro
semestre. A justificativa é o
fato de o segundo semestre
do ano passado ter mostrado
resultados superiores aos do
primeiro semestre. Os meses do
ano já encerrados, que vão de
janeiro a março, apresentaram
expansão de 15,6% em relação
a igual período do ano passado.
“São taxas que provavelmente não vão se repetir no segundo
semestre”, disse o executivo.
A previsão para o ano inteiro
é de alta de 11,7%, estimativa
que está mantida pela Anfavea, em razão da expectativa
de taxas menores no restante
do ano. Megale participou
de evento do setor em São
Paulo, realizado pela editora
AutoData. Segundo Megale,
com o atraso na definição do
Rota 2030, nova política do
governo para a indústria automobilística, o setor começa
a se desorganizar. “Quando a
coisa não está alinhavada com
o governo, começamos a ter

“Onde quer que
livros sejam
queimados,
os homens
serão também,
eventualmente,
queimados”.
Heinrich Heine (1797/1856)
Poeta alemão

Divulgação

A prática de publicar o boletim
por ocasião de uma nascimento
real remonta pelo menos a 1837,
quando o Palácio de Buckingham tornou-se a residência
oficial da monarquia britânica.

Presidente da Anfavea,
Antonio Megale.

iniciativas independentes”,
disse o executivo.
O Rota 2030 é um programa
que vem sendo discutido desde
o ano passado entre as empresas e o governo e tem o objetivo
de definir regras para a cadeia
automotiva por um período de
15 anos. Um dos pontos em
discussão envolve incentivos
fiscais para investimentos em
pesquisa e desenvolvimento.
O Ministério da Fazenda resiste em oferecer reduções de
tributos, em um momento em
que o governo se esforça para
equilibrar as contas públicas.
Em defesa do incentivo,
Megale argumentou que as
montadoras são multinacionais
que vão decidir investir onde
for mais barato (AE).

A Anvisa deu aval para a comercialização de quatro novos medicamentos genéricos. Um deles é
o Entricitabina combinado com
Fumarato de Tenofovir Desoproxila, produto usado para o tratamento de pessoas que contraíram
o vírus HIV. O medicamento de
referência é o Truvada, cujas
indicações incluem a profilaxia
pré-exposição (PReP), usada
para reduzir o risco de infecção
pelo vírus adquirido sexualmente em adultos de alto risco. No
Brasil, a detentora do registro
é a Blanver Farmoquímica e
Farmacêutica S/A.
Outro produto genérico inédito é o Perindopril Erbumina
combinado com Indapamida,
indicado para o tratamento da
hipertensão arterial (pressão
alta), que acomete uma a cada
quatro pessoas adultas, segundo
dados da Sociedade Brasileira de
Hipertensão (SBH). A empresa
detentora do registro no país é
a EMS S/A. Entre os produtos
aprovados pela Anvisa, está
também o genérico inédito Bilastina, indicado para o tratamento
sintomático de rinoconjuntivite
alérgica (intermitente ou persistente) e urticária.
A empresa detentora do
registro é a EMS S/A. A Anvisa
ainda autorizou a venda do medicamento genérico Undecilato
de Testosterona (ABr).
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Os débitos poderão ser
parcelados em até 180
parcelas mensais.

rá ser liquidado integralmente,
em parcela única, com redução
de 90% dos juros de mora, 70%
das multas de mora, de ofício ou
isoladas e 100% dos encargos
legais, inclusive honorários
advocatícios; parcelado em até
145 mensais e sucessivas, com
redução de 80% dos juros de
mora, 50% das multas de mora,

Juíza nega visita de Dilma
e Ciro Gomes a Lula
A juíza Carolina Moura Lebbos, da 12ª Vara Federal de
Curitiba, negou ontem (23) um
pedido da ex-presidente Dilma
Rousseff e de uma comissão
de deputados para visitar o
ex-presidente Lula. Foram
igualmente negados pedidos
feitos pelo pré-candidato à
Presidência da República Ciro
Gomes, pela presidente do
PT, senadora Gleisi Hoffmann
(PR), pelo vereador de São
Paulo Eduardo Suplicy (PT-SP), entre outros.
A comissão de deputados
pretendia fiscalizar in loco as
condições de encarceramento
do ex-presidente. “Em data
de 17/04/2018 já foi realizada
diligência pela Comissão de Direitos Humanos e Participação
Legislativa do Senado. Não há
justo motivo ou necessidade de
renovação de medida semelhante”, escreveu a juíza, responsável
por supervisionar a execução
penal de Lula, sobre o pedido da
comissão de deputados.
A juíza destacou que apenas
parentes e advogados estão
autorizados a visitar presos custodiados na Superintendência
da Polícia Federal em Curitiba,
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O Comitê Gestor do Simples
Nacional publicou ontem (23),
no DOU, a regulamentação
do Programa Especial de
Regularização Tributária das
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte. A adesão ao
programa poderá ser feita até
o dia 9 de julho. O Congresso
Nacional derrubou o veto do
presidente Temer ao projeto
chamado Refis das Micro e
Pequenas Empresas. Agora, os
empresários podem alongar as
dívidas com a Receita.
Os débitos apurados no
Simples Nacional até a competência de novembro de
2017 poderão ser parcelados
em até 180 parcelas mensais.
As cinco primeiras parcelas
vencerão a partir do mês de
adesão, correspondendo a
1% da dívida consolidada,
corrigidas pela taxa básica de
juros, a Selic.
O saldo restante (95%) pode-

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,4492 Venda: R$ 3,4497
Variação: +1,19% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,52 Venda: R$ 3,62
Variação: +1,21% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,4415 Venda: R$
3,4421 Variação: +0,94% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,4000
Venda: R$ 3,5900 Variação:
+1,13% - Dólar Futuro (maio)
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A duquesa de Cambridge,
Kate Middleton, recebeu alta
ontem (23) do hospital Saint
Mary, em Londres, após dar à
luz ao seu terceiro filho. Com
um vestido vermelho, Kate fez
uma breve aparição para os jornalistas e diversas pessoas que
estavam reunidas em frente ao
centro médico. Acompanhada
do príncipe William e do novo
filho, deixou o hospital rumo ao
Palácio de Buckingham.
A criança é um menino e pesa
cerca de 3,8 quilos. Ele nascera
às 11h01 (horário local), segundo o Palácio de Kensington.
Um cavalete de ouro com uma
nota emoldurada anunciando
o nascimento do menino, que
ainda não teve seu nome revelado, foi colocado em exibição
na frente do Casa Real, e deve
permanecer por volta de 24h.

EPA

Kate Middleton e bebê real recebem Parcelamento de dívidas de micro e
alta de hospital
pequenas empresas é regulamentado

Apenas parentes e advogados
‘estão autorizados’ a visitar
presos na Superintendência
da PF em Curitiba.

medida adotada diante da “limitação de cunho geral relativa
a visitas na carceragem”, uma
vez que os presos se encontram no mesmo edifício onde
se realizam outras atividades
corriqueiras da PF, inclusive
com atendimento ao público.
A magistrada ressaltou que a
regra vale para todos os presos
no local (ABr).

Cotação: R$ 3,4515 Variação:
+1,04% - Euro (17h33) Compra:
US$ 1,2207 Venda: US$ 1,2207
Variação: -0,65% - Euro comercial
Compra: R$ 4,2090 Venda: R$
4,2110 Variação: +0,55% - Euro
turismo Compra: R$ 4,1530 Venda: R$ 4,3700 Variação: +0,53%.

de ofício ou isoladas e 100%
dos encargos legais, inclusive
honorários advocatícios; ou
parcelado em até 175 mensais
e sucessivas, com redução de
50% dos juros de mora, 25%
das multas de mora, de ofício
ou isoladas e 100% dos encargos legais, inclusive honorários
advocatícios.
O valor da parcela mínima
será de R$ 50,00 para o microempreendedor individual
- MEI e de R$ 300,00 para
as demais microempresas e
empresas de pequeno porte.
A Receita ressalta ainda que o
pedido de parcelamento implicará desistência compulsória
e definitiva de parcelamento
anterior (até a competência
de novembro de 2017), sem
restabelecimento dos parcelamentos rescindidos caso o
novo parcelamento venha a
ser cancelado ou rescindido
(ABr).

Recurso no plenário
virtual
Brasília - O ministro Edson
Fachin, do STF, enviou para
julgamento no plenário virtual
da 2ª Turma da Corte o recurso
da defesa do ex-presidente Lula,
contra decisão do próprio ministro
na reclamação feita ao STF um
dia antes da prisão do petista. O
plenário Virtual permite que os
ministros votem de forma eletrônica nos processos. Ele funciona
24 horas por dia, e os ministros
podem acessá-lo de forma remota.
Na última sexta-feira (20), a
defesa pediu prioridade no julgamento do caso. No recurso, os
advogados alegam que a prisão de
Lula é ilegal porque o TRF-4 ainda
precisa decidir sobre a admissão
dos recursos extraordinários no
caso do triplex do Guarujá.
No mesmo dia em que o ex-presidente foi preso, Fachin
negou os pedidos feitos na reclamação à Corte, que pediam a
liberdade de Lula. Contra essa
decisão, a defesa entrou com
recurso no Supremo. Primeiramente, a defesa pedia a Fachin
que reconsiderasse a decisão.
Alternativamente, os advogados
pediam que o recurso fosse julgado na 2ª Turma do STF. Composta
por Fachin, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli
e Gilmar Mendes, a turma deve
julgar o recurso de Lula através
do plenário virtual (AE).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,32% ao
ano. - Capital de giro, 9,39% ao ano.
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI,
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO

Ouro Cotação: US$ 1.324,00 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: -1,07% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 146,000
Variação: estável.

