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BC reduz juros para 9,25% ao
ano, menor nível desde 2013
Banco diz que cenário de estabilização da economia e recuperação gradual do país favorecem a redução da Selic
Pela sétima vez consecutiva, o Banco Central decidiu cortar os juros básicos
da economia (Selic). Ontem, a autoridade monetária manteve a trajetória de
ajustes e reduziu a taxa de
10,25% ao ano para 9,25%
ao ano, o menor nível para
a Selic desde agosto de
2013, quando a Selic estava
situada em 9%.
Em decisão unânime, a
diretoria do BC optou continuar o ritmo de cortes
diante da melhoria da economia brasileira. Na reunião
anterior do BC, o ajuste feito também havia sido de 1
ponto percentual.
No comunicado divulgado após a decisão, a diretoria BC afirmou que o cenário
permanece “compatível com
estabilização da economia”
brasileira no curto prazo e
com a recuperação gradual
do país. A instituição ainda
reafirmou a importância das
reformas econômicas para a
economia e disse que o comportamento da inflação permanece favorável – o Índice
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), em 12 meses,
tem caído seguidamente e,
em junho, atingiu o menor
nível desde 1999.

Importância da Selic
A definição da taxa Selic
é importante para a economia por ser uma referência
para investimentos. Os juros
são considerados a menor
taxa de retorno para o custo
do dinheiro. Ou seja, quando
um empresário decide tirar
um projeto do papel, ele
avalia se o lucro do projeto
é maior ou menor que essa
taxa básica. Se a Selic for
menor do que a taxa esperada de lucro do investimento,
o mais provável é que esse
empresário mantenha esses
recursos investidos em alguma aplicação financeira,
com risco menor.

Empréstimos
A taxa básica de juros também tem influência
direta sobre o quanto um
consumidor paga por empréstimos e financiamentos.
Quando o BC altera o valor
desta, também muda o custo dos bancos para captar
recursos, dinheiro que será
emprestado posteriormente aos clientes. Se o custo
do banco sobe, o empréstimo para o consumidor também pode subir. Se a taxa
baixa, esse custo pode baixar. Os juros básicos ainda
têm uma importância grande, porque ajudam a controlar a inflação.
O que é meta de inflação
No Brasil, para os preços não saírem de controle,
foi criado um sistema de metas de inflação. Ele funciona
assim: o Conselho Monetário Nacional (CMN), órgão
formado por ministros de
Estado, define um objetivo
a ser perseguido pelo Banco
Central. Em 2017, a meta é
uma inflação em 4,5%. Essa
meta, no entanto, permite
uma margem para abrigar
possíveis crises e choques
de preço. Ou seja, em situações excepcionais, o IPCA
pode chegar a, no máximo,
6% e a, no mínimo, 3%.
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Preços da gasolina, etanol e o diesel voltam a ter alta do PIS e da Cofins com a suspensão de liminar

Tribunal libera aumento de
imposto sobre combustíveis
André Richter

Repórter da Agência Brasil

O Tribunal Regional
Federal (TRF-1), sediado
em Brasília, decidiu ontem anular a decisão que
suspendeu o aumento
das alíquotas do Programa de Integração Social
(PIS) e da Contribuição
para o Financiamento da
Seguridade Social (Co-

fins) sobre a gasolina, o
diesel e o etanol, anunciado pelo governo na
última quinta-feira (20).
A decisão foi proferida
pelo desembargador Hilton Queiroz, presidente
do tribunal, que atendeu
a um recurso da Advocacia-Geral da União (AGU)
contra a suspensão do
reajuste. No recurso, a
AGU informou à Justiça

que a liminar impede que
o Governo Federal arrecade diariamente R$ 78
milhões. Mais cedo, antes
da decisão que derrubou
a cobrança, o juiz Renato
Borelli, que concedeu a
liminar, cobrou da Agência Nacional do Petroleo
(ANP) o cumprimento de
sua decisão e fixou multa
diária de R$ 100 mil em
caso de descumprimento.

Juiz manda ANP fiscalizar postos
André Richter

Repórter da Agência Brasil

O juiz Renato Borelli, da 20ª
Vara Federal em Brasília, determinou ontem que a Agência Nacional
do Petróleo (ANP) informe sobre o
cumprimento da decisão que suspendeu o aumento das alíquotas
do Programa de Integração Social
(PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) sobre a gasolina. Em caso de
descumprimento, o juiz determinou
aplicação de multa de R$ 100 mil por
dia. A suspensão foi determinada na

última terça-feira pelo magistrado,
a partir da motivação de uma ação
popular protocolada por um cidadão. Para o juiz, o reajuste deveria
ter entrado em vigor em 90 dias e
não poderia ter sido aprovado por
meio de um decreto presidencial,
mas por lei ordinária.
Após a decisão, a Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu à
Segunda Instância da Justiça Federal
em Brasília para anular a liminar. No
recurso, a AGU informou à Justiça
que o entendimento impede que o
Governo Federal arrecade diariamente R$ 78 milhões.

CNH eletrônica vai entrar em
vigor no mês de fevereiro
Letycia Bond

Repórter da Agência Brasil

A partir de fevereiro,
entrará em vigor a versão
eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A
carteira virtual terá o mesmo
valor do documento impresso. A diferença é que a versão
eletrônica poderá ser acessada por meio de um aplicativo
em smartphones. A proposta,
do Ministério das Cidades, foi
aprovada ontem em reunião
do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
“Teremos condições de
atender a todos os condutores.
Não tenho como informar ainda o valor investido, porque
estamos na fase de desenvol-

vimento. Primeiro, foi a regulamentação, agora vamos passar
para o desenvolvimento“, informou o diretor do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Elmer Coelho Vicenzi.
Com a novidade, os agentes de trânsito também utilizarão o aplicativo na conferência
dos dados. Os motoristas apresentação a carteira na versão
eletrônica por meio da leitura
do QRCode, um código de barras bidimensional que contém
as informações e pode ser escaneado.
Vicenzi assegura que as
falsificações e os acessos desautorizados serão coibidos.
Ele informa que o algoritmo da
certificação funciona somente
no sistema Lince, do Serviço

Federal de Processamento de
Dados (Serpro). A carteira impressa continuará valendo e
sendo emitida normalmente.
Para solicitar a carteira de
habilitação eletrônica, o motorista deverá se cadastrar no
Portal de Serviços do Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran). Será enviado um
link para o e-mailinformado
no cadastro, pedindo que o
usuário faça login pelo celular
do qual acessará o aplicativo.
No primeiro acesso, o interessado deverá criar um Número
de Identificação Pessoal (PIN),
para armazenar os dados com
segurança. É necessário que o
motorista memorize essa senha, que será pedida em todos
os futuros acessos.

Ecosport
A Ford apresentou na última terça (25) a versão 2018
do EcoSport. Com preço a partir de R$ 73.990,00, o utilitário
esportivo passou por uma transformação no visual e traz
novas tecnologias de segurança, além de novos motores. A
empresa também anunciou uma promoção de financiamento
com taxa de 0,99% e a primeira revisão grátis para os clientes
que fizerem a reserva antecipada do SUV. O carro chega em
agosto ao mercado brasileiro nas versões SE, FreeStyle e
Titanium, com transmissão manual ou automática. O novo
EcoSport traz diversas tecnologias embarcadas, como
controle de estabilidade com novo sistema anticapotamento,
monitoramento de pressão dos pneus e grade frontal com
controle ativo. Destaque também para os sete airbags e
sistema multimídia SYNC 3 - compatível com Apple Car Play e
Android Auto -, com tela capacitiva, todos itens de série. Painel
“soft touch”, bancos ergonômicos, volante multifuncional com
trocas “Paddle Shift” nas versões automáticas, console central
com descansa-braço e um total de 20 porta-objetos, incluindo
porta-luvas climatizado, porta-óculos no teto e nichos para
celular, contribuem para o ambiente de conforto. Foram
apresentados também os dois novos motores: o 1.5 TiVCT
Flex de três cilindros, de 137cv, e o Duratec 2.0 Direct Flex, de
176cv, o mais potente da categoria.

Clio
A Renault lança em novembro seu novo compacto. O
novo Clio terá duas versões de motorização (1.0 e 1.6), todas
equipadas com airbag duplo de série. Outra novidade é que
o carro será oferecido apenas na versão de cinco portas. O
modelo será o segundo veículo a ser produzido nacionalmente
pela fábrica no Brasil, e está planejado para ser o maior volume
de vendas da empresa no país. Para o próximo ano, a Renault
prevê comercializar 32 mil unidades do compacto.
Mini
A Mini Brasil
anunciou a chegada
do novo modelo
John Cooper Works
Countryman ALL4
ao país ainda neste
ano. O mais potente
integrante da linha
Countryman traz,
sob o capô, um
motor de quatro
cilindros 2.0 com tecnologia TwinPower Turbo e entrega
231cv de potência entre 5 e 6 mil rpm. Uma transmissão
automática esportiva Steptronic de oito velocidades e
tração nas quatro rodas também faz parte do pacote.
O modelo ainda vem com rodas 19”, bancos esportivos,
sistema de audio Harman/ Kardon, tela touch de 8,8” com
HD interno de 20gb, sistema de navegação e teto solar
panorâmico elétrico em cristal.
Indenizações
Hoje é o dia do motociclista mas não há muito o que
comemorar. Apesar de responder por apenas 27% da
frota nacional de veículos, os acidentes com motocicletas
concentraram 76% das indenizações pagas às vítimas em
2016, de acordo com balanço divulgado pela Seguradora
Líder, que gerencia o DPVAT. Deste montante pago, 83% foram
para vítimas de invalidez permanente e 5% para morte. Dos
mortos, 53% estavam na faixa entre 18 e 34 anos, ou seja,
economicamente ativos.

Rali
O rali de regularidade Mitsubishi Motorsports chega a
Aracaju no próximo dia 5 de agosto para percurso de cerca
de 180km passando também pelos municípios de Barra dos
Coqueiros, Pirambu, Rosário do Catete e Carmópolis. Ao
todo, são quatro categorias, dependendo do nível de cada
dupla: Master, Graduados, Turismo e Turismo Light. Podem
participar proprietários de veículos ASX, Pajero e L200, nas
versões 4x4. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas
pelo site www.mitsubishimotors.com.br. Cada dupla faz a
doação de uma cesta básica e seis produtos de higiene, que
são doados a entidades assistenciais do município. Não é
necessário experiência, nem carros preparados.

