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“Há mais força no 
perdão do que na 
ofensa, há mais 
força no reparo 
do que no erro”.
Raduan Nassar (1935)
Escritor brasileiro 
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O crescimento que o 
setor automotivo vem 
registrando neste ano 

ainda não é sufi ciente para re-
cuperar as perdas da indústria 
nos últimos anos, disse ontem 
(6) o presidente da Anfavea, 
Luiz Carlos Moraes. “É um 
crescimento muito pequeno 
ainda para recuperar todas as 
perdas que tivemos no perío-
do de 2014 a 2016”, afi rmou, 
durante a apresentação dos 
resultados do setor. Nesse 
período, as montadoras en-
frentaram retração de cerca 
de 40%.

Ele disse que a retomada 
da produção e das vendas 
está sendo possível devido à 

Setor automotivo cresce, 
mas não recupera 
perdas dos últimos anos 

melhora no cenário econômico 
do país. Enfatizou, entretanto, 
que “ainda é muito pouco” para 
que a indústria volte ao pata-
mar anterior à crise. Para ele, é 
preciso que o país obtenha um 
crescimento econômico mais 
robusto. “A gente precisa de 
mais PIB”, afi rmou. O balanço da 
Anfavea mostra que a produção 
de veículos teve alta de 29,9% 
em maio, em comparação com 
o mesmo mês de 2018. Foram 
montados ao longo de maio 275,7 
mil unidades, contra 212,3 no 
mesmo período do ano passado. 
Em relação a abril, o crescimento 
na fabricação foi de 3,1%.

No acumulado de janeiro a 
maio, o setor registrou uma ex-

pansão de 5,3% em comparação 
com os primeiros cinco meses 
de 2018. Foram fabricados nes-
te ano 1,24 milhão de veículos, 
enquanto no mesmo período 
do ano passado foram 1,17 
milhão de unidades. As vendas  
tiveram alta de 21,6% em maio 
na comparação com o mesmo 
mês do ano passado. Em rela-
ção a abril, o crescimento nos 
emplacamentos foi de 5,8%. 
No resultado acumulado dos 
primeiros cinco meses de 2019, 
foram licenciados 1,08 milhão 
de veículos, uma expansão de 
12,5%.

A fabricação de caminhões 
cresceu 51,3% em maio, com 
a montagem de 11,2 mil unida-

Para voltar ao patamar anterior à crise, é preciso mais PIB.

des. No acumulado de janeiro a 
maio, o setor cresceu 10,9% em 
relação ao mesmo período de 
2018, com a produção de 45,4 
mil caminhões. De acordo com 

Moraes, a expansão do setor de 
caminhões está sendo puxada 
pelo segmento extrapesado. 
“Mas nós já começarmos a ver 
outros setores, semipesado e 

leve, começando a crescer. 
Isso significa que outros 
segmentos de distribuição 
urbana estão começando a 
renovar a sua frota” (ABr).

Divulgação AUDI

O presidente Jair Bolsonaro 
conclamou ontem (6) os argen-
tinos a votar com responsabili-
dade, nas eleições presidenciais 
marcadas para outubro. “Muita 
razão e menos emoção”, disse, 
acrescentando que o Brasil quer 
continuar parceiro ‘na economia 
e na liberdade’. “Conclamo ao 
povo argentino, que Deus aben-
çoe a todos eles, porque terão 
pela frente eleições, e todos 
têm que ter, assim como no 
Brasil, responsabilidade, razão 
e menos emoção para decidir o 
futuro desse país maravilhoso”, 
disse, na declaração conjunta 
lida ao lado do presidente Mau-
ricio Macri.

“Nós queremos continuar 
parceiros na economia e na 
liberdade, valor esse que não 
podemos abrir mão. Que os 
argentinos possam escolher 
o melhor, porque dessa forma 
teremos paz, prosperidade e 

Bolsonaro conclama argentinos a votar 
com responsabilidade em outubro

sua reeleição em outubro. Em 
declarações recentes, o presi-
dente brasileiro tem criticado 
a possibilidade de setores de 
esquerda voltarem ao poder no 
país. Ontem (6), em visita ofi cial 
ao país, Bolsonaro reafi rmou 
que “toda a América do Sul está 
preocupada que não tenhamos 
novas Venezuelas na região”.

Bolsonaro elogiou a atua-
ção de Macri na negociação 
do acordo entre Mercosul e 
União Europeia, e que o acordo 
trará oportunidades que per-
mitirão dar novo dinamismo 
aos mercados dos países do 
bloco sul-americano. Além do 
Mercosul, os dois presidentes 
conversaram sobre questões de 
interesse entre os países, como 
o combate ao crime organizado, 
logística, ciência e tecnologia, 
empreendedorismo e inte-
gração energética e energias 
renováveis (ABr).

O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Argentina, 

Mauricio Macri, durante encontro.
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alegrias entre nossos povos”, 
completou. Em sua declaração, 
o presidente Mauricio Macri 
disse que, durante a conversa 
com Bolsonaro, ratificaram 
o compromisso de continuar 
trabalhando para restabelecer 

a democracia na Venezuela e 
de fortalecer as instituições e 
os sistemas democráticos de 
Brasil e Argentina.

Em meio a um agravamento 
da crise econômica da Argenti-
na, Macri anunciou que tentará 

Recife lidera o ranking de congestionamentos no Brasil.

O trânsito da cidade de Reci-
fe, em Pernambuco, foi eleito 
como o pior do Brasil e fi gura 
entre os 10 mais caóticos do 
mundo, de acordo com a edição 
2018 do ranking “Traffi c Index”, 
feito pela empresa de GPS 
Tomtom. A pesquisa avaliou 
403 cidades, em 56 países e 
seis continentes.

Mumbai, na Índia, ficou com 
a primeira colocação de “pior 
trânsito” do mundo, seguida 
por Bogotá, Lima, Nova Deli, 

Moscou, Istambul, Jacarta, 
Bangkok e Cidade do México. 
Recife é a primeira cidade 
brasileira no ranking, na 10ª 
colocação. Depois, aparece 
São Paulo, na 21ª, e Rio de 
Janeiro, na 22ª. Roma, por 
sua vez, foi apontada como 
a cidade com o pior tráfego 
de toda Itália, na 12ª posição 
do ranking mundial. Palermo 
é a segunda mais congestio-
nada da Itália, na 48ª posição 
(ANSA).

Recife tem o 10º pior 
trânsito do mundo EPA

Até 2014, os brasileiros depositavam mais do que retiravam

da poupança.

Pelo segundo mês seguido, 
a poupança voltou a registrar 
mais retiradas que depósitos. 
No mês passado, os saques 
superaram os depósitos em 
R$ 718,7 milhões, informou o 
Banco Central. Em maio do ano 
passado, os correntistas tinham 
depositado R$ 2,4 bilhões a 
mais do que tinham retirado. 
Com o resultado de maio, a ca-
derneta de poupança acumula 
saques líquidos de R$ 16,997 
bilhões nos cinco primeiros 
meses de 2019. 

No mesmo período do 
ano passado, as captações 
(depósitos) tinham supera-
do as retiradas em R$ 1,71 
bilhão. Até 2014, os brasi-
leiros depositavam mais do 
que retiravam da poupança. 
Naquele ano, as captações 
líquidas chegaram a R$ 24 
bilhões. Com o início da re-
cessão econômica, em 2015, 
os investidores passaram a 
retirar dinheiro da caderneta 
para cobrir dívidas, em um 

cenário de queda da renda e 
de aumento de desemprego.

Em 2015, R$ 53,57 bilhões 
foram sacados da poupança, 
a maior retirada líquida da 
história. Em 2016, os saques 
superaram os depósitos em 
R$ 40,7 bilhões. A tendência 
inverteu-se em 2017, quando 
as captações excederam as 
retiradas em R$ 17,12 bilhões, 
e em 2018 (captação líquida 
de R$ 38,26 bilhões. Com ren-
dimento de 70% da Taxa Selic, 
a poupança está se tornando 
menos atrativa porque os juros 
básicos estão no menor nível da 
história, em 6,5% ao ano. 

Nos últimos meses, o inves-
timento não tem conseguido 
garantir rendimentos acima 
da infl ação. Nos 12 meses ter-
minados em abril, a poupança 
rendeu 4,16%. O IPCA-15, que 
funciona como uma prévia da 
infl ação ofi cial, acumula 4,93% 
no mesmo período. Hoje (7), o 
IBGE divulga o IPCA cheio de 
maio (ABr).

Poupança: no ano, saques 
superam depósitos
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Presidente da comissão da 

Previdência, Marcelo Ramos 

(PL-AM).

Depois de reunir a imprensa 
para fazer uma balanço da 
tramitação da Reforma da Pre-
vidência na Comissão Especial 
da Câmara, o presidente do 
colegiado, deputado Marcelo 
Ramos (PL-AM), disse ontem 
(6) que a data de votação da 
proposta dependerá do am-
biente político e do nível de 
acordo que for obtido para o 
texto. “Não adianta ter o relató-
rio pronto na comissão sem ter a 
perspectiva de alcançar os 308 
votos no plenário. Minha função 
é preparar a matéria para votar. 
Não é minha função conseguir 
os votos para aprovação da 
matéria”.

Sem a presença do relator 
da reforma, deputado Samuel 
Moreira (PSDB-SP), na entre-
vista, Ramos não quis confi rmar 
a apresentação do relatório 
para a próxima terça-feira 
(11), muito menos adiantar 
pontos do texto. Apresentado 
o relatório, há um prazo de 24 
horas para ser lido na comissão. 
Feita a leitura do documento, 
é concedido pedido de vistas 
de duas sessões. A partir daí é 
iniciado o processo de debate. 

Sobre se a votação deve fi car 
só para o segundo semestre, 

Não adianta ter relatório 
se não tem votos, diz 

presidente de Comissão
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Ramos disse que tudo depende 
da articulação de quem quer 
adiar e de quem tem pressa na 
matéria. A tradição de quórum 
esvaziado na Casa, por conta 
dos festejos juninos, pode 
prejudicar o andamento da 
proposta. Avaliou ainda que a 
proposta não tem os 308 votos 
necessários para ser aprovada 
no plenário da Casa, mas que o 
texto construído pelos deputa-
dos deve ter mais força. 

“Se eles calçarem as sandálias 
da humildade, vierem à Câmara, 
reconhecerem que não tiveram 
coragem de fazer suas reformas 
e pedirem aos deputados que 
ajudem fazendo o trabalho que 
eles não tiveram coragem de 
fazer”, afi rmou. A pressão feita 
pelos governadores só atrapa-
lha e aumenta a resistência de 
parlamentares a incluir estados 
e municípios no texto. Apesar 
disso, reconheceu que, com esse 
argumento, os prefeitos tem 
mais chances de sensibilizar os 
deputados (ABr).

O STF aprovou ontem (6), 
em sessão administrativa, por 
10 votos a 1, a ampliação dos 
tipos de processos que podem 
ser julgados em plenário virtu-
al, sem reunião ou discussão 
presencial entre os ministros. 
Agora, poderão ser julgados 
em ambiente virtual qualquer 
medida cautelar em ações de 
controle concentrado, como 
as ações diretas de inconstitu-
cionalidade (ADI) e ações de 
descumprimento de preceito 
fundamental (ADPF), entre 
outras.

Também poderão ser jul-
gados no plenário virtual 
qualquer tipo de ação, de 
qualquer classe processual, 
caso já exista no Supremo 
uma jurisprudência dominante 
sobre o assunto tratado. Antes, 
somente podiam ser julgados 
no plenário virtual o reco-
nhecimento de repercussão 
geral em recursos de casos 
concretos feitos ao tribunal e 
dois outros tipos específi cos de 
recurso: os agravos internos e 
os embargos de declaração.  

Para o ministro Luiz Fux, 
que preside a comissão de regi-
mento interno que deu parecer 
favorável à proposta, a medida 

Supremo amplia rol de 
casos a serem julgados 

em plenário virtual

é “extremamente efi ciente e 
benéfi ca à gestão processual”, 
sem prejudicar em nada as 
partes. Para Edson Fachin, a 
iniciativa é positiva também 
por desafogar a congestionada 
pauta presencial. O ministro 
Luís Roberto Barroso, por 
sua vez, apresentou proposta 
para que em vez de opcional, 
“se torne obrigatório” o julga-
mento em cinco dias ou em 48 
horas, nos casos mais urgen-
tes, do referendo de qualquer 
medida cautelar proferida por 
qualquer ministro, em todos os 
tipos de processo (ABr).
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Lote de restituição do IR
Cerca de 2,55 milhões de con-

tribuintes que declararam IR 
vão receber dinheiro do Fisco. A 
Receita abre nesta segunda-feira 
(10), consulta ao primeiro lote de 
restituição. Serão desembolsados 
R$ 4,99 bilhões do lote deste ano. 
Também pagará R$ 109,6 milhões 
a 20.087 mil contribuintes que 
fi zeram a declaração entre 2008 e 
2018, mas estavam na malha fi na. A 
lista com os nomes estará disponível 
a partir das 9h no site da Receita.


