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A MP 844, que atualiza o marco
legal para o saneamento básico no
Brasil, aprimora as normas para a
expansão da participação privada
na área de maior déficit de atendimento da infraestrutura brasileira,
avalia a Confederação Nacional
da Indústria (CNI). Em nota, a
entidade tem a MP como positiva
e acredita que o texto apresentado
pelo governo propiciará o aumento
dos investimentos no setor, que
hoje são insuficientes.
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Disputa comercial
entre China e EUA pode
beneficiar soja brasileira

EPA

Reunião entre Theresa May e Donald Trump em Chequers.

Enquanto a imprensa britânica chama de “humilhação” as
críticas do presidente norte-americano, Donaldo Trump, à
premier Theresa May, os dois
fizeram questão de demonstrar
uma relação positiva e evitar
mais constrangimentos na
sexta-feira (13). May e Trump
deram uma coletiva de imprensa conjunta, após uma reunião
bilateral a portas fechadas na
residência de Chequers, em
Buckinghamshire, no subúrbio
de Londres.
“Provavelmente, não tínhamos nunca desenvolvido uma
relação melhor entre nós”, disse
Trump. Na coletiva de imprensa, May e Trump anunciaram

um acordo de livre-comércio
entre os dois países. “Enquanto
o Reino Unido deixa a União
Europeia, concordamos em ter
um acordo de livre-comércio
entre os nossos países. Um
acordo ambicioso que reforçará
a cooperação econômica e criará
trabalho e bem-estar”, disseram.
O republicano também voltou
atrás com a acusação de que
May não teria dado ouvidos a ele
sobre como negociar a saída da
UE, e disse que está pronto para
aceitar “qualquer caminho” que
o governo britânico tome. Após
a coletiva, Trump foi recebido
com a primeira-dama Melania
para um chá com a rainha Elizabeth II (ANSA).

Gratuidade de energia pode gerar
impacto de R$ 742 milhões por ano
A gratuidade do pagamento
da conta de luz para as famílias
de baixa renda que consomem
até 70 quilowatts-hora por mês
pode gerar um impacto de
R$ 742 milhões por ano, com
aumento de 0,5% na conta de
luz dos consumidores, segundo
a Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel).
A isenção foi incluída por
meio de emenda na Câmara
dos Deputados a projeto de lei
que viabiliza a privatização de
seis distribuidoras de energia
elétrica da Eletrobras na Região
Norte. O projeto ainda precisa
ser aprovado pelo Senado e
sancionado pelo presidente
Michel Temer para ter validade.
A Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE) já tem a tarifa social. Caso a medida seja
aprovada, os gastos por ano com
a medida subirão de R$ 2,28

“A família é como a
varíola: a gente tem
quando criança e
fica marcado para o
resto da vida”.
Jean Paul Sartre (1905/1980)
Filósofo francês

bilhões para R$ 3,02 bilhões.
Atualmente, a tarifa social de
energia estabelece descontos
ao consumidor de baixa renda
cadastrado no valor de 65%
no consumo registrado de até
30 kWh/mês; de 40% na faixa
de 31 kWh até 100 kWh/mês;
e de 10% na faixa de 101 kWh
até 220 kWh/mês. A isenção no
pagamento, atualmente, atinge
apenas índios e quilombolas.
Outra emenda aprovada permite a pequenas centrais hidrelétricas com pelo menos uma
unidade geradora (turbina)
em funcionamento terem seu
prazo de autorização contado
a partir da operação comercial
dessa unidade, exceto as que
tiverem penalidade pela Aneel
quanto ao cronograma de implantação. A Aneel informou
que ainda está avaliando o
impacto dessa emenda (ABr).

commodities, afetando todo
mundo, inclusive o Brasil.
Uma guerra comercial nesse
nível vai significar também
uma redução do crescimento
da economia e diminuição do
comércio exterior”, disse em
recente entrevista à TV Brasil.

Na sexta-feira (13), o jornal
francês Le Monde apontou o
Brasil como “grande vencedor”
da guerra de sobretaxas entre
os EUA e a China. Segundo o
jornal, as exportações brasileiras de soja estão favorecidas,
e o preço do produto no país

superou a cotação da Bolsa de
Chicago. O Wall Street Journal
também cita o Brasil como
beneficiário imediato pelo
contexto atual, mas aponta
que o país não produz hoje
o suficiente para abastecer
sozinho a China (ABr).

Governo revogará MP de recursos
da loteria para segurança

Real Madrid descarta
proposta por Neymar
O Real Madrid divulgou um
comunicado na sexta-feira (13)
afirmando que não planeja realizar nenhuma oferta pelo atacante Neymar, após a imprensa
brasileira ter divulgado que o
clube merengue enviara um
emissário para conversar com o
pai do craque.
“Ante às constantes informações que vinculam o jogador do
PSG Neymar a nosso clube, o
Real Madrid quer esclarecer que
não planeja realizar nenhuma
oferta pelo jogador”, diz a nota,
acrescentando que a relação com
o time francês é “extraordinária”.
“Se em algum momento o Real
Madrid planejasse contratar
um jogador do PSG, a primeira
coisa que faria seria se dirigir ao
clube”, conclui o comunicado.
A imprensa espanhola diz que
Neymar é o principal alvo do Real
Madrid para o lugar de Cristiano
Ronaldo, mas também há rumores sobre Kylian Mbappé, do
PSG, e Eden Hazard, do Chelsea
(ANSA).

O ministro da Secretaria
de Governo, Carlos Marun,
informou na sexta-feira (13)
que o governo vai revogar a
MP que destina recursos das
loterias federais para o Fundo
Nacional da Segurança Pública.
Será editada uma outra MP que
atenda aos pleitos dos ministérios da Cultura e do Esporte,
que se queixaram de perda de
recursos com a medida.
“O presidente Temer entendeu serem pertinentes alguns
dos pleitos colocados por setores que se sentiram prejudicados pela MP 841 e determinou
que houvesse uma reavaliação.
Pretendemos, hoje, chegar a
um consenso no governo em
relação a isso”. A ideia é que
o repasse de recursos para a
segurança pública não seja
prejudicado.
Com as eleições, o ministro
avaliou que o ritmo da pauta

avaliou que não ter aprovado a
reforma da Previdência foi uma
“derrota”. “Nossa derrota, que
é uma derrota do Brasil, foi a
não aprovação da reforma da
Previdência”.
Marun disse que o governo
deve recorrer da decisão da
Justiça de suspender o leilão
de distribuidoras da Eletrobras.
Segundo ele, a ideia é manter
a data prevista, 26 de julho. O
ministro voltou a afirmar que
o governo deve vetar a anistia
a multas por locaute aplicadas
durante a greve dos caminhoneiros. “Não estamos dispostos
a concordarmos com anistia a
todos os casos de multas por
locaute”, disse. Em relação às
multas de trânsito aplicadas
durante a greve, disse que se
tratam de infrações e não de
crimes, portanto o entendimento é de que essas podem
ser anistiadas (ABr).

Ministro da Secretaria de
Governo, Carlos Marun.

legislativa do governo deve
ser reduzido. Serão evitados
temas polêmicos, que vão ficar
para depois do período eleitoral. “Devemos diminuir nossa
busca por decisões legislativas.
Decisões polêmicas dificilmente serão tomadas”, disse. Marun

PGR defende imparcialidade EUA devolvem crianças
de Moro para julgar Lula aos pais ‘a conta-gotas’
Brasília - A Procuradoria-Geral
da República (PGR) defendeu
no STJ a “imparcialidade” do
juiz Sergio Moro, ao comandar o
processo em que o ex-presidente
Lula é réu, no caso do sítio do
Atibaia. “Assim, inviável a declaração de nulidade de todos os
atos praticados no curso da ação
penal processada e julgada pelo
Juízo Criminal Federal de Curitiba, que se manteve imparcial
durante toda a marcha processual”, afirma o subprocurador-geral
da República, Nívio de Freitas
Silva Filho.
A manifestação é feita dentro
de um recurso em que a defesa
do ex-presidente afirma que
Moro é parcial, tentando retirar
o caso das mãos do juiz da 13ª
Vara Federal de Curitiba. O
relator do pedido é o ministro
Felix Fischer, responsável pelos processos da Lava Jato no
tribunal superior. O ministro
já negou recursos similares de
Lula, que também buscavam
reconhecer a suposta imparcialidade de Moro.
O MPF já havia se manifestado contra os pedidos da
defesa de Lula no TRF-4. O
subprocurador lembra ao STJ
que a 8ª Turma do TRF-4, por
unanimidade, “negou provi-

Juiz federal Sergio Moro.

mento à exceção de suspeição
criminal”. Silva Filho explica
que, “inconformado”, o petista
apresentou recurso ao STJ,
persistindo que seja reconhecida a suspeição de Moro.
“Entretanto, já foram julgadas improcedentes inúmeras
exceções de suspeição apresentadas pelo ora agravante
anteriormente, o que, inclusive,
autorizaria o não conhecimento
do incidente”, destaca o subprocurador.
Segundo ele, “vislumbra-se
mero inconformismo” da defesa, que tenta tirar o processo
das mãos de Moro. Nele, Lula
é réu por corrupção passiva e
lavagem de dinheiro. O recurso
ainda deve ser analisado por
Fischer (AE).
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BOLSAS
O Ibovespa: +0,97% Pontos:
76.594,35 Máxima de +1,09%
: 76.682 pontos Mínima de
-0,4% : 75.554 pontos Volume:
9,46 bilhões Variação em 2018:
0,25% Variação no mês: 5,27%
Dow Jones: +0,38% Pontos:
25.019,41 Nasdaq: +0,03%
Pontos: 7.825,98 Ibovespa Fu-

O Wall Street Journal cita o Brasil como beneficiário imediato pelo contexto atual, mas aponta
que o país não produz hoje o suficiente para abastecer sozinho a China.

turo: +0,89% Pontos: 77.180
Máxima (pontos): 77.200 Mínima (pontos): 75.810. Global 40
Cotação: 747,451 centavos de
dólar Variação: -0,31%.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,8487 Venda: R$ 3,8497
Variação: -0,88% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,93 Venda: R$ 4,03
Variação: -0,9% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,8739 Venda: R$
3,8745 Variação: +0,47% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,8130
Venda: R$ 3,9900 Variação:
-0,99% - Dólar Futuro (agosto)

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, avalia que
os Estados Unidos estão fazendo
a reversão da política de separação de crianças de seus pais, que
tentaram imigrar ilegalmente no
país, em ritmo muito lento. “É
algo que está ocorrendo a conta-gotas”, criticou na sexta-feira
(13), após reunião na Fiesp.
De acordo com o ministro, os
adultos estão sendo submetidos
a departamentos da administração diferente de seus filhos
e, com isso, as autoridades não
têm conhecimento da ligação
de parentesco entre eles. Em
sua visita, o ministro disse que
conversou com 28 crianças
brasileiras em dois abrigos de
Chicago e que, durante a sua
estada, notou uma variação do
número de crianças. “Num dia
havia no abrigo 21 crianças. No
dia seguinte, eram 20”, disse.
Ele ouviu dos menores sobre
o desejo de continuar no país
estrangeiro. “Elas [crianças]
estão muito firmes, querem
ficar nos Estados Unidos. Elas
estão muito a par de todos os
procedimentos a que estão
submetidas, e a que os seus
pais também estão submetidos.
Algumas crianças muitos pequenas não têm a menor noção

Cotação: R$ 3,8585 Variação:
-0,84% - Euro (às 17h30) Compra:
US$ 1,1685 Venda: US$ 1,1685
Variação: +0,14% - Euro comercial
Compra: R$ 4,4960 Venda: R$
4,4980 Variação: -0,77% - Euro
turismo Compra: R$ 4,4700 Venda: R$ 4,6670 Variação: -1,06%.
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Trump anuncia acordo
comercial com Reino Unido

de Chicago, o que é positivo
ao se vender para a China,
mas pode implicar um preço
incompatível com o mercado
europeu. “Se a soja no Brasil
fica mais cara, o farelo de soja
que sai daqui também fica
mais caro, logo o nosso preço
fica menos competitivo na
Europa. Isso pode favorecer,
por exemplo, o farelo de soja
norte-americano, uma vez que
a soja lá, comparado com o
preço da soja aqui, está mais
barato”, exemplificou.
O embaixador Rubens Barbosa, que atuou em Washington
no início dos anos 2000, também avalia que a ampliação
deste cenário de disputa será
“ruim para todos”. “Vão aumentar o custo, o preço das
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Pesquisador do Centro de
Agronegócios da FGV, Felippe Serigatti, avalia que essa
disputa pode resultar em um
crescimento econômico menor para os dois países, o que
afetaria outras nações. “Isso
não é bom nem para o Brasil
nem para a economia mundial
como um todo. No final das
contas, ninguém exatamente
sai ganhando com essa disputa”, apontou.
Ele lembra que setores como
o da soja brasileira podem
lucrar mais imediatamente ao
suprir a demanda chinesa, mas
isso pode gerar desequilíbrio
com outros parceiros mundiais.
Serigatti explica que o preço da soja aqui vinha ficando
abaixo da cotação na Bolsa

Marcos Alves/Ag.O Globo

m resposta à sobretaxa
imposta pelos Estados
Unidos a produtos chineses, o país asiático anunciou
medidas contra importações
de produtos norte-americanos. A disputa comercial entre
os dois gigantes já repercute
na economia brasileira, por
exemplo, com o aumento da
procura pela soja, um dos
produtos taxados pela China.
Especialistas apontam que
essa queda de braço, resultado da política protecionista
do governo de Donald Trump,
pode favorecer alguns setores
brasileiros a curto prazo, mas
que em médio e longo prazo
essa guerra pode representar
um retrocesso para a economia global.

Ministro das Relações
Exteriores, Aloysio Nunes.

do que está acontecendo, aí o
trauma é maior”. O ministro
reforçou a crueldade da política
de separação norte-americana.
“As crianças submetidas a essa
separação recebem um trauma
que pode marcá-las para o resto
da vida”, disse. Aloysio Nunes
orienta os brasileiros a não
tentar entrar ilegalmente nos
Estados Unidos, e pediu senso de
responsabilidade aos pais. “Um
pai que passa por uma fronteira
perigosa, como a do México, em
que muitas pessoas desaparecem, morrem, são assassinadas,
submetendo os filhos a algo que
já existia no governo Obama e
que ficou mais grave no governo
Trump, é uma irresponsabilidade”, declarou (ABr).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,43% ao
ano. - Capital de giro, 8,82% ao ano.
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI,
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.
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