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“O amor é como 
uma corruíra no 
jardim - de repente 
ela canta e muda 
toda a paisagem”.
Dalton Trevisan (1925)
Escritor brasileiro
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A indústria brasileira 
de máquinas e equi-
pamentos cresceu 

15,1% em maio em relação 
ao ano anterior e 4,7% na 
comparação com abril, to-
talizando R$ 7,2 bilhões de 
receita líquida total. O dado 
foi divulgado ontem (25) 
pela Associação Brasileira 
da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq). 
O crescimento em maio foi 
influenciado principalmen-
te pelo mercado domésti-
co, que cresceu 12%. No 
acumulado entre janeiro e 
maio, o setor cresceu 7,5%. 

“É um crescimento ro-

Setor de máquinas e 
equipamentos cresceu
15,1% em maio, diz Abimaq

busto, mas estamos olhando 
para maio do ano passado, 
quando teve a greve dos cami-
nhoneiros. Estamos também 
trabalhando com uma base 
muito ruim. Para se ter ideia, 
de 2012 para 2015 o mercado 
caiu 50%. Estamos falando 
de 7,5% sobre 50% menos”, 
falou o presidente da entida-
de, João Carlos Marchesan. O 
balanço comercial do setor 
teve um saldo negativo de 
US$ 812,3 milhões em maio, 
o que representou recuo 
de 38% em comparação ao 
mesmo mês do ano passado. 

Mas as exportações cres-
ceram, atingindo US$ 740,92 

mi lhões,  incremento de 
43,2% em relação ao mesmo 
mês do ano anterior, embora 
tenha ocorrido uma queda 
de 6,1% em relação a abril. 
As importações também 
cresceram em maio, 26,8% 
em relação a abril e 40,5% 
em relação a maio do ano 
passado. Mas o setor tem 
dúvidas de que esta melhora 
será mantida ao longo dos 
próximos meses.

O setor está otimista com 
a aprovação da reforma da 
previdência este ano. “Se for 
em torno de R$ 1 trilhão, isso 
já está de bom tamanho”, dis-
se o presidente da entidade, 

O crescimento em maio foi infl uenciado principalmente pelo mercado doméstico,

que cresceu 12%.

que também citou a reforma 
tributária como essencial. 
“É preciso que haja investi-
mentos do próprio governo e 

também que se trabalhe em 
uma agenda no dia seguinte. 
Aprovada as reformas, elas 
farão efeito a longo prazo 

e nós precisamos fazer a 
economia crescer já ”, dis-
se o presidente da Abimaq 
(ABr).

O ministro de Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
disse ontem (25), em audi-
ência pública na Comissão de 
Infraestrutura do Senado, que 
as negociações com os cami-
nheiros estão melhores do que 
o esperado. “Nós vamos con-
seguir construir um consenso. 
Isso vai ser fundamental para 
restabelecer a paz no trans-
porte rodoviário de cargas”. O 
governo está discutindo com 
a categoria estratégias de estí-
mulo ao cooperativismo, além 
de uma nova tabela que seja 
aceita tanto pelos embarcado-
res como pelos caminhoneiros.

“Iniciamos um processo 
importante de desburocra-
tização que foi o documento 

Casos de dengue
O estado de São Paulo registrou de 

janeiro a 17 de junho 267.602 casos 
de dengue e 157 mortes. Segundo 
dados do Centro de Vigilância Epi-
demiológica, dez cidades concentram 
47% das vítimas da doença e somam 
126.364 casos. São elas: São José do 
Rio Preto (25.107); Bauru (24.515); 
Campinas (22.355); Araraquara 
(12.863); São Paulo (12.144); Ribei-
rão Preto (7.263); Birigui (6.836); 
São Joaquim da Barra (5.410); Bar-
retos (5.059) e Guarulhos (4.812).

Os fãs de Michael Jackson 
realizaram ontem (25) uma 
série de homenagens ao rei do 
pop por ocasião dos 10 anos 
de sua morte. Considerado um 
dos maiores artistas de todos os 
tempos, o cantor faleceu no dia 
25 de junho de 2009, em Los 
Angeles, em decorrência de 
uma parada cardíaca. Ontem, 
milhares de apaixonados por 
Jackson recordaram o aniver-
sário de morte com publicações 
nas redes sociais. 

Centenas de pessoas tam-
bém aproveitaram a estrela 
do cantor na Calçada da 
Fama de Hollywood para re-
alizar um “MJ Innocent Love 
Rally” (reunião de amor MJ 
inocente, em tradução livre). 
Além disso, flores foram 

depositadas no Mausoléu do 
cemitério Forest Lawn onde 
está o túmulo de Jackson. 
Outros eventos realizados in-
cluíram um “baile de zumbis” 
em Venice Beach. 

Ícone da música pop, estima-
-se que Jackson tenha vendido 
150 milhões de discos ao longo 
de sua carreira, que teve início 
aos 11 anos de idade, no gru-
po Jackson Five. Entre seus 
principais hits estão “Beat It” 
e “Thriller”. Nos anos 1990, 
algumas excentricidades do 
seu comportamento, como a 
mudança da cor da pele e o 
afi namento do nariz, desperta-
ram a atenção da imprensa lhe 
garantindo uma repercussão 
mundial. Ele afi rmava que so-
fria de vitiligo (ANSA).

Rei do Pop faleceu em 25 de junho de 2009 após parada cardíaca.

ANSA

Germano Lüders/Exame

Ministro da Infraestrutura, 

Tarcísio de Freitas.
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Em maio as vendas do Te-
souro Direto atingiram R$ 5,86 
bilhões, informou ontem (25) a 
Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN), vinculada ao Ministério 
da Economia. Trata-se de um 
desempenho recorde na série 
histórica. Apesar do aumento 
das compras de títulos, o mês 
de maio também registrou um 
alto volume resgate (saques), 
totalizando pouco mais de
R$ 10 bilhões, sendo R$ 1,95 
bilhão relativos a recompras e 
R$ 8,10 bilhões a vencimentos. 
Com isso, houve resgate líquido 
de R$ 4,2 bilhões.

O Tesouro Direto foi criado 
em janeiro de 2002 para popu-
larizar a aplicação e permitir 

No mês passado, 186.553 novos participantes

se cadastraram no Tesouro Direto.

O presidente Jair Bolsonaro 
decidiu revogar ontem (25) 
o decreto editado em maio 
para regulamentar regras de 
aquisição, cadastro, registro, 
posse, porte e comercialização 
de munições e armas de fogo no 
país. Uma edição extra do Diá-
rio Ofi cial da União, publicada 
ontem, trouxe a revogação da 
medida, que havia sido editada 
no dia 7 de maio e retifi cada no 
dia 21 do mesmo mês. 

No último dia 18, o plenário do 
Senado aprovou a revogação do 
decreto presidencial. Por 47 vo-
tos a 28, os senadores aprovaram 
um projeto do senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) e de 
outros senadores, que susta os 
efeitos da fl exibilização do porte 
e da posse de armas. A maioria 
dos senadores argumentou que a 
alteração das regras para o aces-

O governo publicou em edição extra do Diário Ofi cial três novos 

decretos que tratam do assunto.
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Jair Bolsonaro revoga decreto de 
armas e publica novas regras

para esta quarta-feira (26). 
Pela manhã, o porta-voz do 
Palácio do Planalto, Otávio 
Rêgo Barros, havia dito que o 
governo não revogaria o decre-
to e que aguardaria o desfecho 
da tramitação da medida no 
Congresso Nacional antes de 
adotar alternativas.  

Além de revogar o decreto, 
o governo publicou na mesma 
edição extra do Diário Ofi cial 
três novos decretos que tra-
tam do assunto. Também foi 
enviado um projeto do governo 
que modifi ca o Estatuto do 
Desarmamento. Os ministros 
Onyx Lorenzoni (Casa Civil) 
e Jorge Oliveira (Secretaria 
Geral) foram pessoalmente ao 
Congresso Nacional entregar 
o novo projeto e anunciar a 
revogação do decreto e edição 
de novas regras (ABr). 

so a armas por meio de decreto 
era inconstitucional e deveria ser 
feita por projeto de lei.

O decreto ainda seria exa-
minado pelo plenário da Câ-

mara dos Deputados e pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), que analisaria even-
tuais inconstitucionalidades 
na norma em sessão prevista 

As autoridades italianas 
tentam encontrar o paradeiro 
do mafi oso Rocco Morabito, 
da ‘Ndrangheta, organização 
criminosa da região da Calábria. 
Ele conseguiu escapar de uma 
prisão em Montevidéu, e a polí-
cia não descarta a possibilidade 
do mafi oso ter buscado escon-
derijo no Brasil. Isso porque 
Morabito, quando foi detido, 
em 2017, após passar mais de 
20 anos como foragido, portava 
documentos brasileiros falsos. 

De acordo com a emissora 
VTV Noticias, o serviço secre-
to do Uruguai tinha alertado 
as autoridades sobre o risco 
de fuga do mafi oso, mas a 
informação não foi levada em 
consideração pelo Ministério 
do Interior do país. A emissora 
exibiu um documento de 6 de 
junho de 2018 que fazia uma 
previsão de fuga exatamente 
como ocorreu. O serviço se-
creto disse no documento que 
Morabito poderia sair pelo sex-
to andar da prisão, passando 
por um túnel dentro do teto de 
um supermercado e chegando 
a um apartamento ao lado do 
centro penitenciário. 

De fato, a fuga foi confi rmada 
pelas autoridades do Uruguai 
com a mesma dinâmica: com 
outros três detentos, Morabito 

Rocco Morabito conseguiu 

escapar de uma prisão no 

Uruguai.
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Itália investiga se 
mafi oso da ‘Ndrangheta 

fugiu para Brasil

fugiu por meio de uma passa-
gem no teto e pulou para um 
prédio residencial adjacente ao 
presídio. No edifício, o grupo 
entrou em um apartamento por 
uma janela, assaltou a proprie-
tária, uma senhora de 80 anos 
identifi cada como Élida Ituarte, 
e escapou. O mafi oso, de 53 
anos de idade, é conhecido 
mundialmente como “o rei da 
cocaína” e já esteve na lista dos 
criminosos mais procurados 
da Itália. Preso no Uruguai, 
ele aguardava um processo de 
extradição (ANSA).

Fãs recordaram os
10 anos da morte
de Michael Jackson

Vendas do Tesouro 
Direto atingiram

R$ 5,8 bilhões em maio

que pessoas físicas pudessem 
adquirir títulos públicos direta-
mente do Tesouro, via internet, 
sem intermediação de agentes 
fi nanceiros. O aplicador só tem 
de pagar uma taxa à corretora 
responsável pela custódia dos 
títulos.

No mês passado, 186.553 
novos participantes se cadas-
traram no Tesouro Direto. O 
número total de investidores 
cadastrados ao fi m do mês 
atingiu 4.193.385, um aumento 
de 89,8% nos últimos 12 meses. 
O número de investidores ati-
vos chegou a 1.035.092, uma 
variação de 69,9% nos últimos 
12 meses. No mês, o acréscimo 
foi de 28.545 novos investidores 
ativos, informou a STN.

Em relação à composição do 
estoque por prazo, o governo 
informa que 1,1% dos títulos 
vencem em até 1 ano. A maior 
parte, 36,4%, é composta por 
títulos com vencimento entre 
1 e 5 anos. Os títulos com pra-
zo entre 5 e 10 anos, por sua 
vez, correspondem a 42,1% e 
aqueles com vencimento acima 
de 10 anos representam 20,4% 
do total (ABr).

Negociação com 
caminhoneiros ‘está 

melhor que o esperado’
Transporte Eletrônico que 
está congregando de 15 a 20 
documentos em um único. A 
gente faz aquisição de dados de 
transporte [origem e destino], 
dados fi scais com o veículo em 
movimento, sem necessidade 
de parada no posto fi scal. Com 
o veículo em andamento a gente 
faz o agendamento no porto”, 
disse o ministro.

O ministro elogiou o empe-
nho de senadores e deputados 
em pautas que considera muito 
importantes como na aprova-
ção da MP 863, que abriu capital 
das empresas aéreas. Como 
refl exo, lembrou a entrada no 
mercado brasileiro da Air Eu-
ropa e adiantou que o governo 
está em conversas com outras 
três companhias que, segun-
do ele, operam no Chile e na 
Argentina e têm interesse em 
atuar no mercado brasileiro.

Dentre as propostas que o 
Ministério tem interesse de ver 
aprovadas no Congresso, ele 
destacou o projeto do marco 
regulatório do transporte fer-
roviário. Além de permitir a ex-
ploração privada de ferrovias, 
a proposta também cria um 
órgão de autorregulamentação 
para aspectos operacionais. 
“É um projeto que está no 
foco da nossa estratégia para 
ferrovias”, disse (ABr).


