Vice dos EUA no Brasil
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O vice-presidente dos Estados
Unidos, Mike Pence, estará no Brasil na próxima semana. Ele passará
por Brasília e por Manaus nos dias
26 e 27. Em discussão, as relações
Brasil-EUA e a questão específica
da Venezuela. Em Manaus, Pence,
deverá visitar acampamentos de
refugiados venezuelanos e hospitais para conhecer o trabalho que o
Brasil desenvolve na recepção dos
imigrantes do país vizinho.
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Petrobras/Divulgação

Brasil pode se tornar
um dos cinco maiores
exportadores de petróleo

ANSA

Separação de filhos e pais era alvo de críticas.

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, assinou
ontem (20) o decreto executivo
para manter unidas famílias de
imigrantes ilegais capturadas
na fronteira com o México. No
entanto, ele ressaltou que não
mudará seu modelo de ‘tolerância zero’. “Conseguiremos
manter as famílias juntas”,
garantiu o mandatário, que
recuou após as duras críticas
contra a política de separação
de pais e filhos que entram no
país ilegalmente.
Estima-se que pelo menos
2 mil crianças tenham sido
tiradas de seus pais pelas autoridades norte-americanas,
como uma forma de combater
a imigração clandestina. Entre
elas estariam oito meninas e

meninos brasileiros. As crianças são mantidas em gaiolas
dentro de campos de acolhimento, e em alguns vídeos elas
aparecem chorando e sendo
alvo de comentários sarcásticos
de agentes de custódia. Essa
política foi criticada por ONGs,
pelas Nações Unidas e até por
expoentes do Partido Republicano, o mesmo de Trump.
O presidente, no entanto,
vinha defendendo essa medida
até aqui. “De 12 mil crianças,
10 mil são mandadas por seus
pais em viagens muito perigosas, e apenas 2 mil estão com
seus pais, muitos dos quais
tentaram entrar em nosso país
ilegalmente em diversas ocasiões”, escreveu o presidente no
Twitter (ANSA).

Exército destrói quase nove
mil armas no Rio de Janeiro

Tânia Rêgo/ABr

O Exército destruiu ontem
(20) 8.549 armas nas dependências do Batalhão de Manutenção
e Suprimento de Armas do Exército, em Deodoro, na zona oeste
da cidade do Rio de Janeiro.
Parte das armas foi apreendida
em atividades criminosas, outras
entregues voluntariamente e
duas mil recolhidas de batalhões
da Polícia Militar.

“O espírito dos
jovens não
faz mal aos
que sabem
envelhecer”.
José Lins do Rego (1901/1957)
Escritor brasileiro

O porta-voz do Comando
Militar do Leste, Carlos Cinelli, lembrou que “em face do
processo de intervenção que
estamos vivendo, a destruição
têm contorno diferenciado,
uma vez que falamos de origens
distintas: são armamentos retirados das mãos de criminosos,
entregues voluntariamente por
colecionadores (ABr).

de exportação. Como o Brasil
não faz parte dessa associação,
ele não tem nenhum limite de
cota de exportação estabelecido. O Brasil não tem que
conversar com ninguém sobre

a sua produção de petróleo ou
a sua exportação de petróleo,
o que pensa em produzir ou
exportar”, completou.
Mesmo com perspectivas
positivas, o diretor alertou

para a necessidade de o país
investir mais em parques de
refino para reduzir a importação de derivados, como GLP,
nafta, óleo diesel, querosene
de aviação e gasolina (ABr).

Notícias falsas podem colocar eleições
em risco, diz presidente do TSE

Cesta básica custa
220 salários mínimos
Um relatório divulgado pelo
Centro de Documentação e
Análises para os Trabalhadores
(Cendas) revelou que são necessários 220 salários mínimos
para se adquirir uma cesta básica
na Venezuela. A cesta chega a
custar 220.138.620,18 bolívares
(cerca de R$ 320), após aumentar 119.963.639,83 bolívares
(aproximadamente R$ 175) em
maio, o que representa uma alta
de 119,8% em relação ao mês de
abril e de 22.115,6% na comparação com o mesmo mês de 2017.
O salário mínimo na Venezuela é de 1 milhão de bolívares
(cerca de R$ 1,40), mas, com
o bônus de alimentação, o valor
sobe para 2,5 milhões de bolívares (cerca de R$ 3,05). Além
do aumento do preço das cestas
básicas, 15 de seus 60 produtos
apresentaram problemas de
escassez. A Venezuela enfrenta
uma grave crise econômica,
com uma inflação que pode
atingir os 24 mil %, segundo
o Parlamento venezuelano, de
maioria opositora (ANSA).

A produção e a divulgação
de notícias falsas, as chamadas fake news, podem colocar
em risco o processo democrático, a ponto de resultarem
na anulação de algum pleito,
caso tenham influenciado significativamente o resultado
final. A afirmação foi feita
ontem (20), em Brasília, pelo
presidente do TSE, ministro
Luiz Fux, durante a abertura
do seminário Impactos Sociais, Políticos e Econômicos
das Fake News, organizado
pela Associação Brasileira de
Rádio e Televisão (Abratel)
com o objetivo de discutir
o papel do jornalismo no
combate à veiculação de
informações falsas.
“Estamos chegando às eleições, com voto livre, inclusive
da desinformação. As fake news
poluem o ambiente democrático, com o candidato revelando
sua ira contra o outro, em vez
de suas próprias qualidades”,

atuação relevante no sentido
de punir quem divulgar esse
tipo de notícia.
“Notícia, se muito dramática e emocionante, muito
provavelmente será falsa. É
preciso a checagem profunda
antes do compartilhamento
que acaba difundindo a fake
news”, completou. Fux disse
ter elaborado, com a ajuda de
entidades ligadas a marqueteiros, um documento que
possibilitará uma colaboração
conjunta, também com partidos políticos e órgãos de inteligência, para evitar esse tipo
de problema. “No combate às
fake news, precisamos de mais
certeza e de mais imprensa”,
concluiu.
Segundo o presidente da
Abratel, Márcio Novaes, o
WhatsApp poderá ser o principal divulgador de fake news
nessas eleições, e que as
notícias falsas já têm causado
prejuízos à sociedade (ABr).

Presidente do TSE,
ministro Luiz Fux.

disse Fux. Segundo ele, há inclusive a “possibilidade de anulação do pleito, se o resultado
das eleições forem fruto dessas
notícias falsas”. Para evitar esse
tipo de situação, o TSE vai
atuar “mais preventivamente
do que punitivamente”, disse
o presidente do tribunal, após
ressaltar que o TSE terá uma

Alckmin: em processo de
Tabela de frete ‘aumenta’
‘aproximações’ com o centro preço do feijão e do arroz
Brasília - O pré-candidato do
PSDB à Presidência, Geraldo
Alckmin, disse ontem (20), que
está em um processo de “aproximações sucessivas” com o
chamado “centro político” e citou
o DEM na lista dos partidos que
pretende conquistar. Alckmin
negou que o PSDB esteja correndo atrás do MDB e afirmou
não ter dúvidas de que estará
no segundo turno da disputa
ao Palácio do Planalto, embora
ainda esteja estagnado nas pesquisas, com índices variando de
6% a 7% das intenções de voto.
A reportagem apurou que a
conversa com Ciro animou mais
o DEM, embora haja resistências internas à candidatura do
ex-ministro. A portas fechadas,
integrantes do DEM admitem
não ter gostado da escolha
do ex-governador de Goiás
Marconi Perillo (PSDB) para
ser o coordenador político da
campanha de Alckmin. Motivo:
Perillo é ferrenho adversário
do senador Ronaldo Caiado
(GO), pré-candidato do DEM
ao governo de Goiás.
“As coisas estão caminhando
bem”, amenizou Alckmin, ao
chegar para um almoço no gabinete do senador Tasso Jereissati
(CE). Até agora, o tucano conta

Pré-candidato do PSDB à
Presidência, Geraldo Alckmin.

com o aval do PTB, PV, PSD e
PPS. Mesmo assim, há no PPS
quem pregue negociações com a
presidenciável da Rede, Marina
Silva. Na tentativa de obter o
apoio do DEM, o ex-governador
de São Paulo não poupou elogios
a Rodrigo Maia, que já avisou
a interlocutores a intenção de
retirar sua pré-candidatura ao
Planalto, no fim de julho, para
avalizar um nome com mais
chances.
“Nós respeitamos Rodrigo
Maia, um dos melhores quadros da política brasileira,
uma grande liderança jovem e
com espírito público”, afirmou
Alckmin (AE).

CÂMBIO

BOLSAS
O Ibovespa: +1,02% Pontos:
72.123,41 Máxima de +1,71%
: 72.617 pontos Mínima de
-0,34% : 71.155 pontos Volume: 11,33 bilhões Variação em
2018: -5,6% Variação no mês:
-6,03% Dow Jones: -0,17% Pontos: 24.657,80 Nasdaq: +0,72%
Pontos: 7.781,51 Ibovespa

Cálculos indicam que, em 2026, o Brasil pode atingir 5,2 milhões de barris de petróleo
(óleo e gás) por dia.

Futuro: +1,09% Pontos: 72.720
Máxima (pontos): 73.185 Mínima (pontos): 71.665. Global 40
Cotação: 780,559 centavos de
dólar Variação: +0,37%.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,7735 Venda: R$ 3,7740
Variação: +0,72% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,85 Venda: R$ 3,95
Variação: +1,02% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,7329 Venda: R$
3,7335 Variação: -0,61% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,7330
Venda: R$ 3,9230 Variação:
+0,93% - Dólar Futuro (julho)

Em audiência com o ministro
Luiz Fux, no STF, ontem (20),
a Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) apresentou dados de sua filiadas segundo os quais o tabelamento do
frete tem causado um aumento
no preço do arroz e do feijão diretamente na mesa do brasileiro.
Segundo a CNA, o aumento entre
35% e 50% no frete do arroz tem
provocado uma alta de 10% no
preço ao consumidor final. No
caso do feijão, o reajuste pode
chegar a 20%.
Além do custo do frete, a alta
nos preços tem sido provocada
pela menor oferta, pois os produtores estão evitando transportar
suas mercadorias enquanto o
impasse sobre a tabela não é
resolvido. Nos setores de soja e
milho, o prejuízo acumulado nos
últimos 20 dias com a redução
do escoamento de safra foi de
R$ 10 bilhões, segundo a entidade. Para representantes dos
caminhoneiros, os produtores
promovem uma “greve branca”,
represando mercadorias com o
objetivo de pressionar o governo
a recuar da tabela.
A audiência de ontem (20),
foi marcada por Fux após a
CNA, a CNI e a Associação
do Transporte Rodoviário do

Cotação: R$ 3,7765 Variação:
+0,67% - Euro (às 17h30) Compra:
US$ 1,158 Venda: US$ 1,1581
Variação: -0,03% - Euro comercial
Compra: R$ 4,3690 Venda: R$
4,3710 Variação: +0,69% - Euro
turismo Compra: R$ 4,3100 Venda: R$ 4,5430 Variação: +0,96%.

Tribuna Online

Trump assina decreto para
reunir famílias imigrantes

te e do que está sendo projetado
pela Agência Internacional de
Energia para 2018. Pode subir
mais no ranking”, afirmou o diretor da EPE. O Brasil começa
a ter uma importância relevante na geopolítica mundial do
petróleo. “Dentro dos países
produtores, o Brasil começa a
ter uma importância maior no
jogo do petróleo no mundo, e
também nessa balança entre
oferta e demanda de petróleo”,
afirmou.
O executivo destacou, no
entanto, que, como não faz
parte da Opep, o Brasil não
precisa se submeter aos limites adotados por integrantes
deste grupo. “Eles impõem
aos associados limites de cotas

Arquivo/ABr

O

“O que a gente vê no horizonte de dez anos é uma
dificuldade em novos investimentos de refino e que nós estaremos exportando algo em
torno de 3 milhões de barris
de petróleo em 2026. Além de
ser um grande produtor, nós
seremos um grande exportador, com 3 milhões de barris
de petróleo por dia. Isso fará
com que o Brasil esteja entre
os cinco maiores exportadores de petróleo do mundo.
Estaremos atrás apenas da
Arábia Saudita, Rússia, Iraque
e Canadá”, disse.
“Sem dúvida, o Brasil vai ter
ainda uma participação bem
maior neste mundo do petróleo
do que a que ele tem atualmen-

Diogo Nogueira

Brasil poderá ser um
dos cinco maiores exportadores de petróleo
em 2026. A expectativa do
diretor de Estudos da Empresa de Pesquisas Energéticas
(EPE), José Mauro Ferreira
Coelho, se baseia na combinação do crescimento da produção com a falta de expansão
da área de refino no país. O
aumento da produção tem
se repetido e a perspectiva é
que prossiga neste ritmo nos
próximos anos. Em 2026, o
país vai atingir 5,2 milhões de
barris de petróleo (óleo e gás)
por dia, enquanto o parque
de refino tem capacidade de
processar cerca de 2,2 milhões
de barris.

Aumento no frete do arroz tem
provocado alta no preço ao
consumidor final.

Brasil (ATR Brasil) abrirem
três ações diretas de inconstitucionalidade (ADI) no STF
contra a MP que prevê a tabela de preços mínimo para o
frete rodoviário. As entidades
alegam que a tabela fere os
princípios constitucionais da
livre concorrência e da livre
iniciativa, sendo uma interferência indevida do governo na
atividade econômica. Fux é o
relator das ações.
Os caminhoneiros argumentam que a tabela é fundamental
para garantir uma renda mínima
e o sustento dos profissionais
autônomos (ABr).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,45% ao
ano. - Capital de giro, 9,91% ao ano.
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI,
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO

Ouro Cotação: US$ 1.274,50 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: -0,32% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 156,000
Variação: -2,19%.

