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“Por mais imbecil 
que você seja, 
sempre haverá um 
imbecil maior para 
achar que você
não o é”.
Millôr Fernandes (1923/2012)
Jornalista brasileiro
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O presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia, 
informou que estados 

e municípios devem fi car de 
fora do relatório da reforma 
da Previdência, cuja apre-
sentação está prevista para 
hoje(13), mas poderão ser 
reincluídos se houver acordo 
com os governadores sobre 
o texto. 

Segundo Maia, a ideia é que 
durante a votação seja apre-
sentada uma emenda com 
a reinserção. O presidente 
destacou que ainda é preciso 
negociar pontos divergentes 
na proposta.

Estados e municípios fi carão 
fora da reforma, mas poderão 
ser reincluídos por acordo

“Nós temos interesse de 
manter estados e municípios, 
mas é uma questão política: 
o relatório vem sem estados e 
munícios e temos até a primeira 
semana de julho no Plenário 
para reincluir com o acordo 
que estamos construindo com 
os governadores para que todos 
os problemas previdenciários 
estejam resolvidos”, disse Ro-
drigo Maia.

Em relação ao calendário 
da reforma, Maia prevê que a 
proposta seja analisada pelo 
Plenário a partir da primeira 
semana de julho. Depois da 
apresentação do parecer do 

deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP), a comissão espe-
cial dá início à discussão do 
texto, mesmo com obstrução da 
oposição. A previsão, segundo 
Maia, é que o colegiado comece 
a votar o relatório de Moreira no 
dia 25 de junho e só na semana 
seguinte siga para o Plenário.

Outro tema polêmico na pro-
posta é a criação do regime de 
capitalização. Segundo Maia, é 
importante que o Legislativo 
construa uma solução para o 
tema, mesmo que o item fi que 
de fora da reforma no primeiro 
momento. De acordo com o pre-
sidente, a retirada da capitaliza-

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na reunião

com governadores.

ção não representa uma derrota 
do ministro Paulo Guedes. “Se 
entender que não tem votos 

para aprovar a capitalização 
na PEC, vamos construir uma 
solução junto com o ministro 

Guedes, que tem sido um alia-
do do Parlamento”, completou 
(Ag.Câmara).

O indicador de custos indus-
triais diminuiu 1% no primeiro 
trimestre em relação ao quarto 
trimestre de 2018, na série livre 
de infl uências sazonais. Foi a 
maior queda do indicador des-
de o segundo trimestre de 2016, 
informa o estudo divulgado 
ontem (12) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). A 
queda no custo industrial foi 
puxada pela retração de 2,7% 
nos custos com bens interme-
diários nacionais e importados, 
usados na fabricação de outros 
produtos.

O custo com os bens inter-
mediários domésticos caiu 
2,5% no primeiro trimestre do 
ano frente ao quarto trimestre 
de 2018. No mesmo período, o 
custo com bens intermediários 
importados recuou 4% devido 
à valorização do real frente ao 
dólar. “Um dos grandes impul-
sionadores da queda dos custos 
foi o câmbio. A valorização do 
real no primeiro trimestre fez 

Um dos grandes impulsionadores da queda

dos custos foi o câmbio.

Balanço da Justiça 
mostra queda de 
23% no número
de homicídios

Levantamento divulgado 
ontem (12) pelo Ministério da 
Justiça aponta uma queda de 
23% no número de homicídios 
registrados no país, no primeiro 
bimestre de 2019. A queda foi 
registrada nos nove tipos de 
crimes que compõem as esta-
tísticas ofi ciais, na comparação 
com o mesmo período de 2018. 

No primeiro bimestre de 2018 
foram registradas 8.498 ocor-
rências de homicídios dolosos, 
número que caiu para 6.543 
em 2019. Já as tentativas de 
homicídios apresentaram uma 
redução de 15,1% (6.431 ocor-
rências para 5.461). No caso do 
crime de estupro, a queda fi cou 
em 7%, com 7.284 ocorrências 
neste primeiro bimestre, ante 
7.834 casos registrados nos 
dois primeiros meses do ano 
passado. 

Com relação a furto e roubo 
de veículos, a queda fi cou em 
10,9% (de 40.527 para 36.123 
ocorrências), e 28,3% (43.448 
para 31,161 registros), respec-
tivamente. Crimes de lesão cor-
poral seguidos de morte caíram 
6% (de 151 para 142 casos). Os 
roubos cometidos contra ins-
tituições fi nanceiras caíram de 
169 para 107 casos e o roubo de 
cargas caiu de 3.877 para 2.301 
ocorrências. Crimes de latrocínio 
apresentaram uma queda de 321 
para 260 casos (-19%).

Por meio de nota divulgada 
na manhã de ontem, o minis-
tro Sergio Moro, disse que o 
resultado se deve à atuação 
integrada feita com os gover-
nos locais. Segundo o minis-
tro, os números podem ser 
ainda menores caso o pacote 
anti-crime apresentado pelo 
governo federal seja aprovado 
pelo Legislativo (ABr).

Caixa devolve ao Tesouro
A Caixa Econômica Federal 

anunciou ontem (12) a devolução 
de R$ 3 bilhões ao Tesouro Na-
cional. A expectativa do banco é 
devolver R$ 20 bilhões até o fi nal 
deste ano. No total, a Caixa deve 
ao Tesouro cerca de R$ 42 bilhões. 
O anúncio foi feito pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes, e o 
presidente da Caixa, Pedro Guima-
rães, na reunião com presidentes 
de bancos públicos, no Ministério 
da Economia, em Brasília.

Caixa já renegociou 
dívida de 125 mil 
clientes 

Mais de 125 mil pessoas rene-
gociaram dívidas com a Caixa 
Econômica Federal, desde o 
fi nal de maio, quando o banco 
público lançou campanha de 
renegociação. A informação 
foi divulgada ontem (12), pelo 
presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães. Essas negociações 
fi caram em torno de R$ 150 
milhões. A expectativa da 
Caixa é receber até o fi nal da 
campanha, que dura 90 dias, 
R$ 1 bilhão.

A campanha atinge cerca de 3 
milhões de clientes que podem 
regularizar débitos com atraso 
acima de 360 dias. A renegocia-
ção é valida somente para pa-
gamento à vista. Os descontos 
variam de 40% a 90%, conforme 
o tipo de crédito contratado e 
o tempo de atraso. Guimarães 
disse que, na média, o desconto 
está em 82,78%, e a média dos 
pagamentos é de R$ 1 mil, mas 
“a grande maioria” paga de
R$ 500 a R$ 600.

Além dessa campanha, a 
Caixa anunciou a renegocia-
ção de crédito imobiliário. A 
renegociação beneficia 600 
mil famílias devedoras, com 
potencial de alcance de 2,3 
milhões de pessoas. Já foram 
feitos pedidos de renegociação 
referentes a 25 mil imóveis 
(ABr).

O ministro do STF, Edson 
Fachin, disse ontem (12) que a 
Operação Lava Jato não é  “sus-
cetível de qualquer retrocesso”. 
Fachin é relator dos processos 
oriundos das investigações no 
STF. Ao chegar ao STF para 
sessão de julgamentos, o minis-
tro disse que a operação é uma 
realidade que não será afastada 
por “qualquer circunstância 
conjuntural”.

“A operação trouxe um novo 
padrão normativo, jurídico e 
também de natureza ética ao 
Brasil e à administração pú-

blica. Tenho confi ança plena 
que isso não é suscetível de 
qualquer retrocesso”, disse. 

A manifestação do ministro 
foi feita em meio às declara-
ções de parlamentares e minis-
tros da Corte, que cogitaram 
a anulação das investigações, 
após reportagem do site The 
Intercept Brasil ter divulgado 
supostos diálogos que o mi-
nistro da Justiça e Segurança  
Pública, Sérgio Moro, teria 
mantido com procuradores da 
Lava Jato em Curitiba quando 
era juiz (ABr).  

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin.
Levantamento feito pelo Mi-

nistério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos revelou 
que, no ano passado, o Disque 
100 registrou um aumento de 
13% no número de denúncias 
sobre violência contra idosos, 
em relação ao ano anterior. De 
acordo com a assessoria de 
imprensa da pasta, o serviço 
de atendimento recebeu 37.454 
notifi cações, sendo que a maio-
ria das agressões foi cometida 
nas residências das vítimas 
(85,6%), por fi lhos (52,9%) e 
netos (7,8%).

O levantamento mostra que 
a suscetibilidade das mulheres 
idosas é maior. Elas foram 
vítimas em 62,6% dos casos 
e os homens, em 32,2%. Em 
5,1% dos registros, o gênero da 
vítima não foi informado.

Quanto à faixa etária, os dois 
perfi s que predominam são de 
pessoas com idade entre 76 e 
80 anos (18,3%) e entre 66 e 
70 anos (16,2%). Quase metade 
das vítimas (41,5%) se declarou 
branca, 26,6% eram pardas, 
9,9% pretas e 0,7% amarelas. 
As vítimas de origem indígena 

representam 0,4% do total.
As violações mais comuns 

foram a negligência (38%); a 
violência psicológica (26,5%), 
confi gurada quando há gestos 
de humilhação, hostilização 
ou xingamentos; e a violência 
patrimonial, que ocorre quando 
o idoso tem seu salário retido ou 
seus bens destruídos (19,9%). 
A violência física fi gura em 
quarto lugar, estando presente 
em 12,6% dos relatos levados 
ao Disque 100. 

O estado de São Paulo 
aparece em primeiro lugar, 
concentrando 9.010 dos ca-
sos reportados. O estado de 
Minas Gerais ocupa a segunda 
posição, com 5.379 registros, 
seguido por Rio de Janeiro, 
com 5.035 e Rio Grande do 
Sul, que responde por 1.919 
ocorrências. Para o secretário 
nacional de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa do ministério, 
Antônio Costa, a violência vai 
além de agressões classifi cadas 
como maus tratos. Para ele, o 
abandono e a exclusão social 
dessas pessoas também foca-
lizam a questão (ABr).

O abandono e a exclusão social dos idosos também

focalizam a questão.

Com 400 pessoas em cena, 
100 músicos e muita tecnolo-
gia, a cerimônia de abertura 
da Copa América vai mostrar 
o sonho de 12 crianças, cada 
uma representando um dos 
países que participarão da 
competição. A história das 
crianças será contada em duas 
partes: a primeira, no início, e 
a segunda, no encerramento 
da cerimônia, que terá início 
as 21h10 de amanhã (14), no 
estádio do Morumbi.

“É a primeira vez, em grandes 
eventos, que a gente conta [uma 
história] neste formato [dividi-
da em duas partes]. Desta vez, o 
Brasil, como anfi trião, convida 
toda a América do Sul para 
contar uma história juntos. Os 
protagonistas serão os 12 países 
juntos, com os dois convidados 
[Japão e Catar]”, disse o diretor 
artístico da cerimônia, Edson 
Erdmann. “A plateia do estádio 
vai participar e vai contar a 
história junto”, ressaltou (ABr).

A mascote da competição, a capivara Zizito, e o ex-lateral da 

Seleção Brasileira, Cafu, no gramado do Morumbi.
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Pablo Valadares/Ag.Câmara

Marcelo Camargo/ABr
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Rovena Rosa/ABr

Custos da indústria caíram 1% no 
primeiro trimestre, diz CNI

tributário aumentou 3,3% e 
o de capital de giro subiu 2% 
no primeiro trimestre frente 
ao quarto trimestre de 2018, 
também na série livre de in-
fl uências sazonais. A queda no 
Índice de Custos Industriais 
só ocorreu porque os custos 
com bens intermediários têm 
o maior peso na estrutura de 
custos da indústria.

De acordo com a CNI, o es-
tudo mostra que, mesmo com 
a queda nos custos, a indústria 
brasileira perdeu competitivi-
dade e não conseguiu recompor 
as margens de lucro. No pri-
meiro trimestre, os preços dos 
produtos manufaturados no 
mercado interno caíram 1,1%, 
acompanhando a retração dos 
custos. Além disso, os preços 
em reais dos produtos estran-
geiros no mercado interno caí-
ram 3,3% no primeiro trimestre 
frente ao quarto trimestre de 
2018, superando com folga a 
queda dos custos (ABr). 

com que os produtos impor-
tados fi cassem mais baratos e 
isso se refl etiu nos preços dos 
produtos nacionais”, afi rma o 
gerente-executivo de Pesqui-
sas da CNI, Renato da Fonseca.

Segundo a CNI, os demais 
custos de produção da indús-
tria aumentaram no primeiro 

trimestre na comparação com 
o quarto trimestre de 2018, na 
série livre de infl uências sazo-
nais. O custo com energia subiu 
1%, pressionado pelo aumento 
de 4,6% na energia elétrica. 
Foi a nona alta consecutiva do 
indicador. O custo com pessoal 
subiu 1%. Além disso, o custo 

Abertura da Copa América 
terá muita tecnologia

Lava Jato ‘não é suscetível’ 
de qualquer retrocesso Idosos: aumentou o número 

de denúncias de violência


