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Petrobras anuncia maior
corte de preço em 3 meses
A partir de hoje, os novos preços estarão 3% (gasolina) e 2,6% (diesel)
mais baratos nas refinarias. Falta saber se o consumidor sentirá os efeitos

prejuízo da população”,
disse Moreira Franco
naquarta, noTwitter.
Também na quarta, a Pe-

trobras anunciou umamu-
dança na política de di-
vulgação dos preços, que
prevê a publicação diá-
ria do valor de ven-
da nas refinarias em re-
ais por litro, e não do
percentual de reajuste.

Desde o início de ju-
lho, quando a estatal ini-
ciou nova política de pre-
ços com reajustes diários,
a gasolina subiu 20% nas
bombas. Já o diesel teve
alta de 14,8%, de acordo
comdados daANP.
Os reajustes são definidos

deacordocomavariaçãodas
cotações internacionais dos
combustíveisedocâmbio.

COMBUSTÍVEL

FOLHAPRESS

APetrobras anun-
ciou ontem cor-
te de 3% no pre-
ço da gasolina, o

maior desde o dia 17 de no-
vembro. O preço do diesel
também será reduzido, em
2,6%, a maior queda desde
odia 2dedezembro.
Os cortes foram anunci-

ados um dia após o mi-
nistro-chefe da Secretaria
Geral da Presidência da
República, Moreira Fran-
co, acusar supostos car-
téis de segurar os repas-
ses das quedas de preços
ao consumidor final.
O ministro disse à Reu-

ters que encaminhou nes-
ta quinta solicitação ao
Cade (Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econô-
mica) para investigar o
tema. A Petrobras é res-
ponsável por cerca de 30%
do preço final -o restante
são impostos emargens de
postos e distribuidoras.
“Não podemos assistir

de mãos atadas à atua-
ção cartelizada das cor-
porações do setor em

A Petrobras vem quase que diariamente informando em seu site
(petrobras.com.br) os preços a serem praticados nas refinarias.
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Empréstimo agora só com garantia, diz o BC
ESTADOS E
MUNICÍPIOS

FOLHAPRESS

O Banco Central publi-
cou circular ontem que, na
prática, impede a libera-
ção de novos empréstimos
aEstados emunicípios sem
aval do Tesouro Nacional.
O procurador JulioMarce-
lo de Oliveira pediu ao Tri-
bunal de Contas da União
(TCU) que impeça a Caixa
Econômica Federal e de-

mais bancos públicos de li-
berarem empréstimos sem
garantias do órgão para
Estadosemunicípios.
A representação foi fei-

ta com base em uma re-
portagem do jornal “O Es-
tado de S. Paulo”, que re-
velou empréstimos da Cai-
xa a Estados e municípios
sem aval da União mas ga-
rantidos por receitas futu-
ras de impostos, o que é
proibidopelaConstituição.
Segundo o procurador, na

prática, esses empréstimos

foram concedidos sem ne-
nhumagarantia.Asnovasre-
gras mudam o cálculo do
quanto é necessário de capi-
tal para operações de crédito
comgarantiapeloFPE(Fun-
do de Participação dos Esta-
dos) e FPM(FundodeParti-
cipaçãodosMunicípios).
“Essa é uma medida de

caráter prudencial. Em que
pese essas operações com
garantias do FPE e do FPM
apresentaremlongohistóri-
co de baixa inadimplência,
quase nula (atualmente em

0,01%), observa-se que al-
guns estados e municípios
apresentam um desafio fis-
cal”,afirmouoBCemnota.
A autoridade monetária

afirmou ainda que “recen-
temente surgiram questio-
namentos em torno da le-
galidade de tais garanti-
as”. “Nesse contexto, pela
nova regra, as garantias
constituídas pelo FPE e
pelo FPM não serão mais
consideradas comomitiga-
dor de risco para fins do
requerimentodecapital.

A estatal passou a
mexer nos preços di-
ariamente para tentar
enfrentar a competi-
ção com importações de
empresas privadas.
Nesta quinta, o preço do

petróleo Brent, negocia-
do em Londres, atingiu o
menor valor desde o fim
de dezembro, fechando a
US$ 64,81 por barril, di-
ante de expectativas so-
bre aumento da produção
nosEstadosUnidos.

AVISOS, ATAS E EDITAIS

E NADA DE CAIR
ONDE INTERESSA...

De acordo com o
levantamento de preços
da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP),
na semana entre 28 de
janeiro e 3 de fevereiro de
2018, o preço máximo do
litro da gasolina chegou
a R$ 5,15 e o mínimo
ficou em R$ 3,579. Já
o litro do diesel, no
mesmo período, custava
R$ 4,479 e R$ 2,939.
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