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Terminado o prazo para a
apresentação de ofertas pela Eletropaulo, apenas a italiana Enel e
a espanhola Iberdrola seguem na
briga pela distribuidora brasileira
de energia. Chegou-se a falar em
uma possível proposta da State
Grid of China, dona da CPFL, mas
a empresa não se apresentou. O
leilão da Eletropaulo está marcado
para 4 de junho, quando serão
abertos os envelopes.

Sexta-feira,
25 de maio de 2018
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Tomaz Silva/ABr

Justiça determina liberação
das vias em São Paulo e
autoriza uso da PM

O

serviços essenciais ao prejudicar a entrega de combustível.
Isso afeta diretamente toda a
sociedade, implicando risco
imediato não somente à liberdade de tráfego de pessoas e
bens, mas também à segurança,
saúde e, possivelmente, à vida
de muitas pessoas.”
A decisão tem efeito imediato. O juiz determinou que sua
decisão possa ser usada como
ofício para que a Prefeitura
garanta o cumprimento da sentença. A Prefeitura ainda não
se manifestou sobre a decisão.
A concessionária SPMar, que
tem a concessão dos Trechos

A decisão atendeu pedido da Prefeitura, que alegou haver risco de
“colapso de vários serviços públicos” a partir de hoje (25).

Sul e Leste do Rodoanel Mario
Covas, também conseguiu uma
decisão judicial ontem para

Na segunda reunião com
representantes de onze categorias de caminhoneiros, o governo buscou um acordo, mas nem
todos os presentes aceitaram
a proposta. O representante
da Associação Brasileira dos
Caminhoneiros (Abcam), José
da Fonseca Lopes, negou o
acordo proposto pelo governo
de suspender a paralisação por
um período entre 15 dias a um
mês enquanto o governo continua trabalhando para reduzir o
preço do diesel.
Lopes disse que outros
líderes da categoria se mostraram receptivos à proposta
de suspender a paralisação,
mas ele se recusou e deixou
o local antes do fim da reunião. A Abcam representa
700 mil caminhoneiros, com
600 sindicatos espalhados
pelo Brasil.
“Todo mundo acatou a posição que pediram, mas eu não.

Valter Campanato/ABr

Divididos, caminhoneiros
não chegam a acordo com governo
rolava no 4º andar do Palácio
do Planalto, o representante
dos motoristas individuais do
Centro-Oeste, Wallace Landim,
disse que sua categoria não está
representada na reunião e que
nenhuma decisão acatada na
reunião será seguida por eles.
Ele tem uma posição similar à
do representante da Abcam e
disse que enquanto o fim dos
impostos sobre o diesel não estiver confirmado, a paralisação
continuará.
“Não somos representados
[pelas associações que estão
na reunião]. Somos caminhoneiros individuais. Se a gente
não estiver participando, não
vai ter nenhum resultado. Pode
sair de lá e falar que acabou a
paralisação, que não adianta.
A gente só libera a rodovia
quando sair no Diário Oficial.
Não estamos pedindo esmola,
estamos pedindo o nosso direito” (ABr).

Presidente da Associação dos Caminhoneiros, José da Fonseca
Lopes, disse que só haverá acordo quando o problema
dos impostos do diesel for resolvido.

Eu coloquei que respeito o que
meus colegas pediram e estão
sendo atendidos, que acho
ser coisa secundária, e disse
que vim resolver o problema
do PIS, do Cofins e da Cide,
que tá embutido no preço do

combustível”, disse Lopes.
Ele disse ainda que não fala
em suspender a paralisação
enquanto o Senado não aprovasse a isenção do PIS/Cofins,
aprovado pela Câmara .
Enquanto a reunião se desen-

Divulgação

Ex-governador Geraldo Alckmin, pré-candidato ao Planalto.

São Paulo - O ex-governador
Geraldo Alckmin, pré-candidato ao Planalto pelo PSDB, disse
acreditar que, com 17% dos
votos no primeiro turno das
eleições presidenciais de 2018,
consegue chegar à próxima fase
da disputa presidencial. “Temos duas tarefas. Uma é chegar
ao segundo turno, acho que nós
vamos chegar. Com 17% vamos
estar lá. No segundo turno, é
uma outra eleição”, afirmou
o tucano, que participou do
Fórum Combate à Ilegalidade,
promovido pela revista Exame
na capital paulista na manhã de
ontem (24).
Alckmin, que tem enfrentado
ceticismo entre aliados por não
conseguir crescer nas pesquisas,
conta com 8,1% das intenções

“No Brasil, o
fundo do poço
é apenas uma
etapa”.
Luis Fernando Verissimo (1936)
Escritor brasileiro

de voto no cenário sem o ex-presidente Lula, segundo o
último levantamento CNT/MDA,
divulgado na semana passada. O
ex-governador repetiu que o momento é de “controlar o stress” e
que, dado o grande desencanto
com a política, muitos acabam
fazendo uma escolha de “desabafo, escolhendo quem está mais
contra tudo que está aí”.
“Com o tempo, o eleitor começa a pensar melhor, pensar
em quem vai tomar conta do
seu dinheiro, quem vai dar
melhores oportunidades, mais
emprego”, continuou, salientando que esse processo só vai
acontecer durante o período
eleitoral, com a entrada da propaganda gratuita da televisão e
rádio (AE).

2010, o nível da atividade industrial brasileira voltou a cair em
abril. A ociosidade do parque
industrial também se manteve
alta e o grau de otimismo dos
empresários recuou, conforme
aponta a pesquisa Sondagem
Industrial, divulgada mensalmente pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI).
O índice de evolução da produção industrial ficou em 48,8
pontos, uma queda de 6,4 pontos na comparação com março,
quando fechou em 55,2 pontos.
Segundo a CNI, considerando
a sazonalidade, a retração da
produção em abril foi um “movimento usual” e menor que as
registradas nos mesmos meses
de 2014 a 2017. Já o índice de
expectativa quanto ao número
de empregados registrou 49,2
pontos, revelando estabilidade
e a dificuldade do setor em
retomar o crescimento. Em
fevereiro e março foram registrados 49,6 pontos.
A utilização média da capacidade instalada (UCI) pela
indústria manteve-se inalterada na passagem de março para
abril, com 66% de utilização.
Embora esse percentual seja
superior aos registrados no
mesmo mês de 2016 e 2017,

A ociosidade do parque
industrial se manteve alta.

ainda está 3,0 pontos percentuais abaixo da média histórica
para abril, iniciada em 2011.
Os estoques de produtos finais
mantiveram-se relativamente
estáveis entre março e abril.
O índice de evolução dos estoques ficou em 50,6 pontos em
abril, próximo à linha divisória
dos 50 pontos, indicando que
praticamente não houve alteração no nível dos estoques na
passagem de março para abril.
O índice de intenção de investimento para os próximos
meses passou de 52,9 pontos
para 52,2 pontos entre abril e
maio de 2018. Os resultados
foram obtidos a partir das
respostas de representantes
de 2.132 empresas entre 2 e
14 de maio (ABr).
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O Ibovespa: -0,92% Pontos:
80.122,30 Máxima de -0,01%
: 80.860 pontos Mínima de
-2,28% : 79.027 pontos Volume: 16,64 bilhões Variação em
2018: 4,87% Variação no mês:
-6,96% Dow Jones: -0,3% Pontos: 24.811,76 Nasdaq: -0,02%
Pontos: 7.424,43 Ibovespa

Marco Quintana/JC

Nível da atividade
Alckmin: com 17% dos
industrial voltou a cair
votos 'estará'
Após registrar, em março, a
no segundo turno
maior alta para o mês desde

Futuro: -1,08% Pontos: 80.420
Máxima (pontos): 80.545 Mínima (pontos): 79.100. Global 40
Cotação: 784,428 centavos de
dólar Variação: +0,4%.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,6397 Venda: R$ 3,6402
Variação: +0,45% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,72 Venda: R$ 3,82
Variação: +0,61% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,6430 Venda: R$
3,6436 Variação: -0,19% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,5900
Venda: R$ 3,7930 Variação:
+0,61% - Dólar Futuro (junho)

obrigar a liberação de suas
pistas e reestabelecer o fluxo
de veículos, com multa diária

de R$ 50 mil para os manifestantes (AE).

Aumento na arrecadação
‘compensa’ redução de tributos
O presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, reconheceu
ontem (24) que a isenção de
Pis/Cofins sobre o diesel até o
fim do ano poderá representar
uma renúncia fiscal de, pelo
menos, R$ 6 bilhões a mais do
que o previsto inicialmente –
R$ 3 bilhões. Mesmo assim,
Maia sustenta que os recentes
aumentos de arrecadação do
governo federal são suficientes
para compensar a redução de
tributos sobre os combustíveis,
principalmente o diesel.
“Estamos querendo ajudar a
resolver o problema. O governo
vai dobrar sua arrecadação
só no diesel até julho e tem
previsão de arrecadação extra de royalties, participação
especial e bônus este ano na
ordem de R$ 12 bilhões a
14 bilhões, isso apenas para
o governo federal”, disse,
lembrando que em julho de
2017 o governo aumentou os
valores do PIS/Cofins sobre
os combustíveis, medida que,
segundo ele, poderá injetar R$
20 bilhões a mais no orçamento
federal até julho.

Luis Macedo/Ag.Câmara

A decisão atendeu pedido da
Prefeitura de São Paulo, que
alegou haver risco de “colapso
de vários serviços públicos” a
partir de hoje (25), caso a crise
de abastecimento permaneça.
A lista incluiu os ônibus municipais, que já foram afetados
na quarta-feira (23), além de
ambulâncias, peruas escolares
e viaturas de trânsito.
Ao conceder a liminar, Jardim
Neto considerou legítimo o direito de greve dos caminhoneiros, mas afirmou que “não pode
um movimento de protesto
classificando-se ou não como
greve paralisar indiretamente

Presidente da Câmara,
Rodrigo Maia.

Mesmo admitindo que a
estimativa de renúncia fiscal
projetada pela Receita Federal
– R$ 14 bilhões – estaria mais
próxima da realidade, Maia
explicou que ela não custará R$
14 bilhões e sim R$ 9 bilhões.
“Mas isso não é o mais importante. Foi irresponsabilidade do
governo aumentar o PIS/Cofins
de R$ 0,29 pra 0,46 no diesel, de
0,48 pra 0,79 para a gasolina, e
de 0,12 pra 0,24 para o etanol
no mês de julho de 2017, pelo
Decreto número 9101/17”,
acrescentou (Ag.Câmara).

Marina Silva critica
governo sobre greve

São Paulo - A pré-candidata
da Rede à Presidência, Marina
Silva, disse que o governo
deveria ter se antecipado
para evitar que a greve dos
caminhoneiros tomasse as
proporções que atinge hoje,
afetando o transporte de
produtos, a distribuição de
alimentos e combustíveis. “As
autoridades econômicas têm
as informações bem antes que
nós, conseguem ver as tendências de mercado”, disse Marina
durante sabatina realizada pela
Folha de S.Paulo, UOL e SBT.
Marina ponderou que nem
todos os valores que impactam
no preço final dos combustíveis
sofrem de fato variação do dólar. “Ninguém aumenta tarifa
de luz todo dia em função do
dólar. O preço do combustível
tem que seguir uma certa lógica”, disse. Marina defendeu
o projeto que estabelece um
teto para o valor do ICMS sobre
esses produtos.
Questionada sobre a possível
candidatura do ex-presidente
Lula ao Planalto, Marina disse
que ninguém pode ser candidato após condenação em
segunda instância. “Por mais
relevante que a pessoa seja eco-
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Compra: R$ 4,2650 Venda: R$
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juiz José Gomes Jardim
Neto, da 9ª Vara da Fazenda Pública de São
Paulo, determinou a imediata
suspensão dos protestos de
caminhoneiros que afetam
os centros de distribuição de
combustível para os serviços
públicos essenciais de São
Paulo, com autorização para
eventual intervenção policial
e multa de R$ 1 milhão para o
Sindicato dos Trabalhadores
Rodoviários Autônomos de
Bens do Estado de São Paulo
e o Sindicato das Empresas de
Transportes de Carga de São
Paulo e Região.

Pré-candidata da Rede à
Presidência, Marina Silva.

nomicamente e socialmente, é
preciso se adaptar às leis. Não
se pode criar dois pesos e duas
medidas em hipótese alguma”,
afirmou.
Sobre o PT manter a candidatura do ex-líder, afirmou que a
atitude é “meramente política”.
Para ela, o partido tem no atual
cenário uma oportunidade de
fazer uma autocrítica. “É hora
de olhar para o grave problema
da corrupção e dizer: ‘erramos’.
Essa história de dizer que não
sabia é uma denúncia: ou era
altamente conivente ou altamente incompetente”, criticou
(AE).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,41% ao
ano. - Capital de giro, 9,80% ao ano.
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI,
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.
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