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A Petrobras deve anunciar em
breve um acordo para retomar
as obras do Comperj, informou
ontem (7), o presidente da estatal,
Pedro Parente. Sem citar o nome
da chinesa CNPC, que desde o ano
passado conversa com a estatal
sobre parcerias na área de refino,
Parente afirmou que se em três
meses nada for anunciado, “é que
o acordo não andou para frente”.
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Brasil está entre países com
alíquota mais alta de IR
para empresas, diz estudo

O presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, disse ontem (7),
em Brasília, que a previsão da
votação da reforma da Previdência está mantida para o dia
20 próximo. A declaração foi
feita a jornalistas, na porta da
residência oficial da Câmara,
no Lago Sul, após o líder do
governo na Câmara, Aguinaldo
Ribeiro (PP-PB), dizer que a
votação deve ocorrer até o dia
28 de fevereiro.
“Não tem nenhuma decisão
de mudar a data. Claro que a
data do dia 20 precisa ser muito bem trabalhada. Acho bom
manter a data do dia 20 para
que os esforços que estão sendo
construídos tenham sucesso.
Toda vez que adia a data, em
vez de estar gerando pressão
para conquista de votos, atrasa a
mobilização”, argumentou. Maia
acrescentou: “vamos manter dia
20 para garantir a mobilização
para que possa encerrar esse
assunto no dia 20, dia 21, 22
ou, no limite, dia 28, como está
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Mantida previsão de
votar reforma no dia 20

Presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia.

propondo o líder Aguinaldo”.
O presidente da Câmara
reforçou, no entanto, que não
pautará a reforma da Previdência sem voto. “Vamos trabalhar
para ter voto, acho que o Brasil
precisa da reforma da Previdência, o Brasil precisa que a
gente tenha sistema previdenciário igual, do serviço público
e do INSS” (ABr).

Brasília - Pré-candidato
à Presidência pelo PSDB, o
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que irá
privatizar 'o que for possível'
das estatais brasileiras, caso
seja eleito em 2018. Nas contas
do tucano, a União possui hoje
147 estatais e é preciso avaliar
'a necessidade de cada uma'.
"Privatizarei o que for possível",
respondeu ao ser questionado
sobre quais das estatais estariam na mira de sua equipe
econômica de campanha. "O
principal é trazer investimentos
para o País", complementou.
O tucano foi questionado
também se ele recuou no
discurso de 2006, quando
negou que iria privatizar as
empresas brasileiras e perdeu
a disputa presidencial para o
ex-presidente Lula.
"O que houve na campanha
de 2006 é que Lula mentia.
Lula dizia que eu iria privatizar
o Banco do Brasil, o que eu
não pretendo até hoje fazer",
disse ao evitar falar na contradição em relação ao discurso
daquela eleição. Em seguida,
Alckmin afirmou que irá, sim,
privatizar a estatal de petróleo. "Há inúmeras empresas
que podem ser privatizadas.
A Petrobras cresceu demais.
Poderíamos privatizar a área

“Quem não lê, não
pensa, e quem não
pensa será para
sempre um servo”.
Paulo Francis (1930/1997)
Jornalista brasileiro
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Se eleito, Alckmin diz
que vai privatizar

Presidente do PSDB,
governador Geraldo Alckmin.

de distribuição da empresa.
Temos uma equipe avaliando
isso", respondeu antes de enfatizar qual deve ser o perfil de
sua campanha. "Eu tenho uma
agenda reformista."
Alckmin também respondeu
sobre declarações do ex-presidente FHC em favor de
novas candidaturas, como a
do apresentador da TV Globo
Luciano Huck. "Foi o FHC que
insistiu para eu ser candidato.
Eu sou o primeiro a elogiar o
Luciano Huck. Ele é uma jovem
liderança com espírito público", disse. O tucano também
minimizou perguntas sobre os
desempenhos de concorrentes
dele nas pesquisas e intenção
de voto. "Maioria da população
ainda não tem focado no tema",
argumentou (AE).

exemplo, nos Estados Unidos,
uma multinacional brasileira
paga 21% de imposto sobre a
renda, assim como uma em-

O governo da Argentina prometeu uma recompensa “milionária” para quem encontrar o
submarino ARA San Juan, que
desapareceu no último dia 15 de
novembro, com 44 tripulantes
a bordo. O anúncio foi feito na
última terça-feira (6), após o
presidente Mauricio Macri ter
recebido, pela primeira vez,
familiares das vítimas do sumiço
da embarcação.
“O chefe de Estado anunciou
que o Governo recompensará
com um montante milionário
quem der a localização do navio
da Armada Argentina”, diz uma
nota oficial. Segundo a imprensa
local, o valor prometido por Macri
é de US$ 4 milhões. “O presidente
tem um grande compromisso
com a investigação, ele está comprometido em averiguar e com
que se faça justiça”, declarou o
ministro da Defesa do país, Oscar
Aguad. O ARA San Juan perdeu
contato com terra firme quando
navegava no litoral da província
de Chubut, na Patagônia argentina, e levava 44 tripulantes a
bordo (ANSA).

O número de indenizações
pagas por morte no trânsito
pelo Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre
(Dpvat) cresceu 23% em 2017,
correspondendo a 41.151 indenizações. Os dados foram
divulgados pela Seguradora
Líder, administradora do Seguro Dpvat.
No ano passado, mais de 380
mil indenizações foram pagas
nos três tipos de cobertura
oferecidas pelo Dpvat: morte,
invalidez permanente e despesas médicas. O número é,
aproximadamente, 12% menor
do que o registrado em 2016,
com cerca de 430 mil indenizações pagas. Na modalidade
de invalidez permanente, os
dados apontam queda de 18%
em comparação com o ano
anterior. Em relação ao perfil
das vítimas, os homens representam 75% das indenizações
pagas por acidentes no país. A
faixa etária entre 18 e 34 anos

PRF iniciará amanhã
'Operação Carnaval'

A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) inicia amanhã (9) a
Operação Carnaval 2018, com
o objetivo de proporcionar
mais segurança aos usuários
das rodovias federais, coibir
a prática de infrações graves
e reduzir os acidentes neste
período. A operação vai até a
Quarta-Feira de Cinzas (14).
O carnaval é uma das épocas
mais críticas do ano, porque
aumenta o fluxo de veículos nas
estradas, bem como o número
de casos de desrespeito às normas de trânsito e o uso abusivo
de álcool pelos motoristas.
A PRF intensificará as ações
para reprimir casos de embriaguez ao volante, ultrapassagens
perigosas, excesso de velocidade. Os agentes verificarão também a falta de equipamentos de
segurança, como cadeirinhas
para crianças. Serão usados
radares portáteis, etilômetros (bafômetros), viaturas
operacionais, motocicletas e
helicópteros. A fiscalização
será reforçada em pontos considerados críticos.
Um levantamento estatístico mostra que os estados da
Bahia, de Minas Gerais e de
Santa Catarina responderam
por 29,64% do total de casos
desse tipo ocorridos no período, nos últimos cinco anos e

A fiscalização será reforçada
em pontos considerados
críticos.

têm os trechos mais violentos
para esta época. A estratégia é
oferecer reforço concentrado
no policiamento preventivo
em locais e horários de maior
incidência de acidentes graves
e de criminalidade e diminuir
o fluxo dos veículos de carga.
A corporação lembra que
os motoristas devem levar em
consideração recomendações
básicas, como checar as condições dos pneus, do estepe e
dos faróis do veículo antes de
pegar a estrada. No carnaval do
ano passado, a PRF registrou
1.696 acidentes de trânsito
nas rodovias federais, com 140
mortes (ABr).
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No entanto, enquanto a tributação das empresas de outras
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Indenizações por morte no trânsito
cresceram 23% em 2017, diz seguradora

Quantia ‘milionária’
a quem achar
submarino

BOLSAS
O Ibovespa: -1,34% Pontos:
82.766,73 Máxima de +0,61% :
84.410 pontos Mínima de -1,6%
: 82.548 pontos Volume: 11,42
bilhões Variação em 2018: 8,33%
Variação no mês: -2,53% Dow
Jones: +0,94% (18h29) Pontos:
25.146,26 Nasdaq: -0,53%
(18h29) Pontos: 7.078,37 Ibo-

Enquanto a média do imposto sobre a renda pago por empresas nos demais países
é de cerca de 22,96%, a alíquota no Brasil chega a 34%.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,2742 Venda: R$ 3,2747
Variação: +0,98% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,35 Venda: R$ 3,45
Variação: +1,17% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,2461 Venda: R$
3,2467 Variação: -0,45% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,2600
Venda: R$ 3,4200 Variação:
+1,09% - Dólar Futuro (março)

ro de acidentes e de vítimas,
acumulando 285.662 sinistros
ou 74% das indenizações pagas
em 2017. Em alguns estados, o
número de vítimas de acidentes com motocicletas chega a
ser dez vezes maior do que o
registrado com carros, como é
o caso do Ceará.
Oitenta e oito por cento das
indenizações por morte em acidentes com motocicletas foram
para vítimas do sexo masculino.
No caso de acidentes de motos
que resultaram em sequelas
permanentes, 79% das indenizações também foram para
homens. Outro dado é em
relação ao combate a fraudes.
No ano passado, foram evitadas
perdas de R$ 222,9 milhões
referentes a 17.550 tentativas
comprovadas de fraudar o Seguro Dpvat para recebimento
de indenizações. O montante
de fraudes evitadas no ano
passado é 85% superior ao
identificado em 2016 (R$120,2
milhões) (ABr).

No ano passado, mais de
380 mil indenizações
foram pagas pelo Dpvat.

concentra 49% das indenizações pagas.
Três em cada quatro indenizações do Seguro Dpvat estão
relacionadas a motocicletas.
Apesar de representarem 27%
da frota nacional, as motos são
responsáveis pelo maior núme-

Marun: data limite para
votar reforma é dia 28

Brasília - O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun,
afirmou ontem (7), que a data
de 28 de fevereiro como limite
para a votação da reforma da
Previdência foi acordada entre o
governo e os líderes da Câmara.
Segundo ele, a votação vai começar no dia 19 e deve “se estender mais do que inicialmente
previsto”. “Mas data limite para
votar reforma da Previdência é
dia 28”, declarou em coletiva de
imprensa no Palácio do Planalto.
Ao ser questionado sobre a
declaração do presidente do
Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), que reclamou do tempo de
análise na Câmara e avaliou que
os senadores também precisam
de prazo razoável para discutir e
sugerir mudanças na proposta,
Marun afirmou que acredita que
o Senado analisará com profundidade a questão, mas que ela
‘já chega discutida’.
O ministro reforçou ainda
que o “ideal” é que todo o
processo esteja concluído em
março, “no primeiro trimestre”,
reforçou. Apesar disso, Marun
declarou que é preciso achar o
tempo correto de a matéria ser
apreciada no Senado. Marun
afirmou que era preciso “comemorar” a apresentação do texto
da reforma da Previdência feita
ontem na Câmara, pois, na sua
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isolado. Concorrentes nossos,
inclusive na atração de investimentos, como Argentina, Estados Unidos, França e Japão,
já reduziram suas alíquotas.
Se não fizermos a reforma tributária com redução da carga,
nossas empresas que têm investimento no exterior ficarão
ainda menos competitivas”,
declarou o presidente da CNI,
Robson Braga de Andrade.
A entidade destacou também
que as empresas brasileiras
com investimentos no exterior pagam à Receita Federal
a diferença entre a alíquota
dentro e fora do país. Por
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empresas nos demais países é
de cerca de 22,96%, a alíquota
no Brasil chega a 34%. O levantamento indica que, entre 2000
e 2016, a média dos impostos
dos países da Organização para
a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE)
caiu de 32% para 23,98%. Já
no Brasil manteve-se inalterada
nesse período. A CNI ressaltou
ainda que, recentemente, Estados Unidos e Argentina reduziram a taxação para empresas
em seu território.
“De todos os países do mundo, apenas 30 têm alíquotas
acima de 30%. O Brasil está

Divulgação/PRF-MA

Confederação Nacional
da Indústria (CNI) divulgou ontem (7) um
levantamento comparando
a carga tributária para empresas no Brasil e em outros
países. Segundo o estudo “A
evolução histórica das alíquotas de imposto de renda em
diferentes países e as potenciais consequências para o
Brasil”, feito em parceria com
a Ernest Young, o Brasil está
distante da média mundial de
tributação sobre a renda das
empresas.
Enquanto a média do imposto sobre a renda pago por

Ministro da Secretaria de
Governo, Carlos Marun.

avaliação, o conhecimento da
emenda aglutinativa vai reduzir
a resistência em torno do tema.
Confirmou que o governo
conta com a possibilidade de
mudanças em plenário, além
da emenda aglutinativa apresentada nesta quarta. Ao ser
questionado sobre quais pontos
poderiam ainda sofrer modificações, Marun citou uma “transição mais aprimorada para o
servidor”; “algo na questão de
acúmulo de pensão” e “a equiparação previdenciária de policiais
e agentes penitenciários”. “São
três exemplos, que se tiverem
apoio parlamentar, podem ser
incorporados”, disse (AE).
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