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O grupo italiano Enel afirmou que
manterá o empenho pela aquisição
da brasileira Eletropaulo até atingir
um “limite no qual se crie valor para a
empresa e seus acionistas”. A declaração foi dada pelo diretor financeiro
da Enel, Alberto De Paolo, em uma
conferência com acionistas. A proposta da empresa italiana de energia
pela Eletropaulo é de R$ 32,20 por
ação. Sua principal concorrente, a
Neoenergia, da espanhola Iberdrola,
ofereceu R$ 32,10.
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Fachin: limitações impostas
pela reforma trabalhista
afrontam a Constituição

Pagamento de produtores
de petróleo à estados e
municípios cresce 20%

1 milhão de venezuelanos
migraram para a Colômbia

A ANP informou ontem (10)
que o pagamento de participação especial alcançou valor de
R$ 6,5 bilhões no 1º trimestre
de 2018, um aumento de 20%
em relação ao 4º trimestre de
2017. O valor é uma compensação financeira extraordinária
devida pelos concessionários
de exploração e produção de
petróleo e gás natural, beneficiando estados e municípios
produtores, além da União.
Mais uma vez, a maior parcela
deste montante distribuída entre
os estados coube ao Rio de Janeiro, que receberá R$ 2 bilhões.
Segundo a ANP, em relação
aos municípios, aos quais são
destinados R$ 647 milhões,
o equivalente a 10% do total
da participação especial, os
maiores arrecadadores foram
Maricá (RJ) e Niterói (RJ), que
receberão R$ 196 milhões e R$
172,5 milhões, respectivamente; seguidos de Ilha Bela (SP),
com R$ 88,3 milhões; e Campos
(RJ), com R$ 53,9 milhões.
De acordo com a nota, a

A maior parcela distribuída
entre os estados coube ao Rio
de Janeiro, que receberá
R$ 2 bilhões.

arrecadação de participação
especial do primeiro trimestre
foi advinda, principalmente, da
produção de campos do pré-sal
(81%), com destaques para
Lula (R$ 4 bilhões), Sapinhoá
(R$ 884 milhões) e Jubarte (R$
519 milhões)”, diz a nota (ABr).

São Paulo - Pré-candidato à
Presidência da República pelo
PSDB, o ex-governador Geraldo
Alckmin confirmou que pretende
agendar uma conversa com o
presidente Michel Temer para
estabelecer um canal de diálogo
entre PSDB e MDB. Além disso,
ele afirmou o desejo de manter
conversas com DEM e Solidariedade, partidos que também
lançaram pré-candidatos ao
Planalto.
Lideranças do MDB já sinalizaram que o partido de Temer pode
não ter uma candidatura própria.
Ao visitar a Apas Show, feira
do setor supermercadista na
capital paulista, o governador
afirmou que procurou o MDB e
outros partidos visando um diálogo além de coligação eleitoral.
“É importante o diálogo, tenho
conversado com quase todos os
partidos”, disse. E que ainda vai
marcar uma conversa com Temer.
Anteriormente, perguntado se
já havia agendado o encontro,
o tucano desconversou. “Estou
tentando marcar um encontro
com a Lu (sua esposa) porque faz
dois dias que não chego em casa”.

“Se queres viajar
até às estrelas,
não procures
companhia”.
Heinrich Heine (1797/1856)
Poeta alemão

Mauro Pimentel/AFP

Alckmin quer diálogo com
Temer, DEM e Solidariedade

Alckmin: ‘independente
de ter aliança ou não,
é importante conversar’.

O tucano disse que encontrou
em um voo o deputado Paulo
Pereira da Silva, presidente
do Solidariedade, partido que
lançou a pré-candidatura de
Aldo Rebelo, e combinaram de
marcar uma reunião. Além disso, o tucano confirmou que procurou o presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, pré-candidato do
DEM, e o prefeito de Salvador,
ACM Neto. “Independente de
ter aliança ou não, é importante
conversar (AE).

relator, ministro Luís Roberto
Barroso. O ministro Luiz Fux
pediu vista.
O ministro Gilmar Mendes,
por sua vez, apontou que há
abusos no número de proces-

sos que chegam à Justiça do
Trabalho. Para ele, Barroso
tem razão ao apontar a necessidade de racionalização do
sistema. “A disfuncionalidade
do sistema custa caro para o

O Mercosul e a União Europeia estão “muito próximos”
de assinar um acordo de livre
comércio. O embaixador da
UE no Brasil, João Cravinho,
disse acreditar que o acordo
deve sair entre junho e julho.
O fechamento do acordo depende apenas que os dois lados
superem algumas diferenças
nos setores agroindustrial e
industrial. A declaração do
embaixador foi feita em meio
ao início em todo o Brasil da 14ª
edição da Semana Europeia,
que começou na quarta-feira
(9), data de celebração do Dia
da Europa.
Cravinho não quis entrar em
detalhes, mas admitiu que as
diferenças atrasam o processo
de negociação, uma vez que
“têm algum impacto e algum
valor para o lado europeu e

Embaixador da UE no Brasil,
João Cravinho.

para o lado brasileiro, e o lado
do Mercosul em geral”. Afirmou
que tanto os consumidores europeus quanto os do Mercosul
terão muitos benefícios com
o acordo, lembrando que os

Trump e Kim se encontram no dia
12 de junho em Singapura
O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, confirmou ontem (10), em uma
publicação no Twitter, que a
reunião histórica com o ditador
norte-coreano, Kim Jong-un,
acontece no próximo dia 12 de
junho em Singapura. “Nós dois
vamos tentar fazer um momento
muito especial para a paz mundial”, escreveu o republicano.
Os detalhes da reunião foram
acertados durante encontro
entre o secretário de Estado
norte-americano, Mike Pompeo,
e o líder da Coreia do Norte.
No mês de março, Trump aceitou o convite de Kim para uma
reunião sobre a “desnuclearização” da Península Coreana. Este
será o primeiro encontro entre
um presidente dos Estados
Unidos no exercício do cargo e
um líder da Coreia do Norte. O
anúncio representa um ponto de
virada significativo após um ano
de ofensas e ameaças de destruição mútua entre Washington e

Trump confirmou reunião com o ditador Kim Jong-un.

Pyongyang e acontece depois
que Kim libertou três cidadãos
norte-americanos que estavam
presos na Coreia do Norte.
Ao longo de 2017, a Coreia do
Norte avançou como nunca em
seu programa militar e testou,
com sucesso, mísseis intercontinentais capazes de atingir o
território dos EUA, além de ter

realizado a detonação nuclear
mais potente de sua história,
supostamente com uma bomba
de hidrogênio. Em resposta, o
magnata patrocinou diversas
sanções econômicas das Nações
Unidas contra a Coreia do Norte,
que podem ter abalado ainda
mais uma economia fragilizada
(ANSA).

Dono do refrigerante Dolly é acusado de fraude fiscal
O empresário Laerte Codonho, dono da empresa
de refrigerantes Dolly, foi preso ontem (10) acusado
de fraude fiscal e lavagem de dinheiro estimados em
R$ 4 bilhões. A operação foi conduzida pela Polícia
Civil e pelo MP-SP. Codonho foi detido em sua casa
na Granja Viana, em Cotia. O empresário foi levado
para 77º Distrito Policial na capital paulista, junto

com o ex-contador da empresa Rogério Raucci
e o ex-gerente financeiro César Requena Mazzi.
Em nota, a Dolly disse que é “injusta” a detenção
do empresário. “Laerte Codonho sempre colaborou
com as autoridades, e tem certeza que provará sua
inocência. A defesa recorrerá da decisão e confia
na Justiça”, informa o comunicado (ABr).
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Estado. A liberdade de litigar
sem responsabilidade não
causa benefícios e causa um
imenso prejuízo a todos os
cidadãos carentes de justiça”,
disse Gilmar (AE).

Mercosul e UE podem fechar
acordo de livre comércio

Pelo menos 1 milhão de pessoas
saíram da Venezuela e migraram
para a Colômbia no último ano, de
acordo com um alto funcionário
da Cruz Vermelha, citado pelos
jornais locais. “Sabemos que cerca
de 1 milhão de pessoas entraram
na Colômbia através de pontos migratórios oficiais, mas não sabemos
quantas entraram através de canais
migratórios ilegais”, explicou Emanuele Capobianco, diretor de saúde
da Federação Internacional da Cruz
Vermelha e do Crescente Vermelho.
No entanto, segundo ele, nem todos os venezuelanos permaneceram
em território colombiano - alguns
apenas usaram o país como passagem
para outras regiões. Além disso, algumas pessoas rumaram à Colômbia
para conseguir empregos temporários e retornaram à Venezuela.
Capobianco também apontou
que tal fluxo teve início na metade
de 2017, quando a crise venezuelana se intensificou. Além disso, o
diretor disse que 37 mil pessoas
atravessam a fronteira colombiana
diariamente (ANSA).
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O ministro Edson Fachin, do STF, votou para declarar inconstitucionais os dispositivos da
reforma trabalhista questionados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Arquivo/ABr

guarida na jurisprudência
deste Supremo Tribunal Federal. A gratuidade da Justiça
apresenta-se como pressuposto para o acesso à própria
Justiça”, frisou o ministro.
A PGR quer que seja declarada inconstitucional a responsabilização da parte vencida
pelo pagamento de honorários
periciais, ainda que a pessoa
seja beneficiária da Justiça
gratuita. “A mera existência de
créditos em outros processos
não me parece situação para
afastar a condição de pobreza
em que se encontrava a parte
autora”, criticou Fachin. O
julgamento da reforma trabalhista foi suspenso após a
leitura dos votos de Fachin e do

Divulgação

lação do único caminho de
que dispõem esses cidadãos
para verem garantidos os
seus direitos trabalhistas. O
benefício da gratuidade da
Justiça é uma dessas garantias
fundamentais. É preciso restabelecer a integralidade do
direito fundamental de acesso
gratuito à Justiça trabalhista”,
disse Fachin.
Para o ministro, o desrespeito nas relações no ambiente
de trabalho “exige que sejam
facilitados e não dificultados”
os meios para os trabalhadores verem reconhecidos seus
direitos fundamentais. “A proteção constitucional ao acesso
à Justiça e à gratuidade dos
serviços judiciários encontra

Divulgação

O

ministro Edson Fachin,
do STF, disse ontem
(10), que as limitações
impostas pela reforma trabalhista para o acesso gratuito à
Justiça do Trabalho afrontam
a Constituição. Em uma fala
contundente, Fachin votou
na sessão de ontem para
declarar inconstitucionais
os dispositivos da reforma
trabalhista questionados pela
Procuradoria-Geral da República (PGR). A nova lei impõe
restrições ao acesso gratuito
à Justiça do Trabalho para os
que não comprovarem renda
suficiente para arcar com os
custos das ações.
“Entendo que a restrição
pode conter em si a aniqui-
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produtores brasileiros poderão
colocar café, carne e inúmeros
outros artigos nas prateleiras do
comércio varejista da Europa,
de maneira mais fácil e barata.
“Quero também que o consumidor brasileiro possa beber um bom vinho europeu e
comprar os produtos europeus
em níveis [valores] muito mais
baixos do que atualmente estão
disponíveis”, disse Cravinho. A
UE e o Mercosul negociam um
acordo de livre comércio há 20
anos. A assinatura foi adiada
durante todo esse período em
razão da resistência de setores
industriais ou agrícolas dos dois
lados. Os agricultores franceses
têm sido um dos setores que
mais opuseram resistência,
por temerem a concorrência
da carne brasileira em solo
europeu (ABr).

Caso Marielle:
investigação ‘está
chegando ao fim’
O ministro extraordinário da
Segurança Pública, Raul Jungmann, disse ontem (10) que a
investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco
(PSOL), no Rio de Janeiro,
“está chegando na sua etapa
final”. “Eu acredito que, em
breve, vamos ter resultados”,
afirmou o ministro.
Perguntado sobre a participação do vereador Marcello Siciliano (PHS) e do ex-policial militar
Orlando Oliveira de Araújo, após
reportagem do jornal O Globo
divulgar o depoimento de uma
testemunha que acusa os dois de
terem se reunido para planejar a
morte da parlamentar, o ministro lembrou já ter mencionado
que o crime apontava para a
atuação de milícias.
“Não estou dizendo que são
esses especificamente. Agora,
tem dois níveis que tenho que
observar: um é o do jornalismo
e as suas informações que,
evidentemente, têm que ser
investigadas. E outro é a própria investigação em si sobre
a qual a gente, por óbvios motivos, não tem aqui como ficar
comentando. O que eu posso
dizer é que estes e outros todos
são investigados”, disse.
Sobre a situação de violência
no Rio de Janeiro, Jungmann
disse que a percepção da
mudança ainda não alcançou
a maioria da população (ABr).
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