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ECONOMIA
UBERPELOSCÉUS
O Uber começou a operar no céu de São Paulo
ontem. A partir das 14h, será possível pedir
um helicóptero pelo aplicativo de carona. O
projeto é piloto e deve durar um mês.

AVISOS, ATAS EEDITAIS

IMÓVEISNAPAUTA
Na reunião de ontem, o
governo concordou em incluir
na reforma a alienação de
imóveis da Previdência Social
e a criação de refis para a
cobrança de dívidas ativas,
sugeridas pelas centrais.

RESUMO

PREVIDÊNCIA

Mudanças podem afetar contribuintes do sistema previdenciário

Governo adia para
julho reforma do INSS
Não houve
consenso entre
centrais sindicais,
por isso o
adiamento
da discussão

FOLHAPRESS
Brasília/DF

Sem um consenso com
as centrais sindicais, o
governo federal prorroga-
rá o funcionamento de
grupo de trabalho para
discutir a reforma pre-
videnciária e estima que
agora a proposta será en-
viada ao Congresso ape-
nas em julho. A ideia
inicial do presidente in-
terino, Michel Temer,
era que um texto fosse
enviado até o final deste
mês para o Legislativo.

Com dificuldades
para chegar a um acor-
do sobre temas como
idademínima e igualdade
entre homem e mulher, o

grupo marcou uma nova
reunião para o dia 23
de junho e o Planalto
estima que uma propos-
ta final deve ficar pron-
ta somente no próximo
mês. O principal ponto de
divergência entre o go-
verno e as centrais é a
possibilidade de mudan-
ças afetarem atuais con-
tribuintes do sistema pre-
videnciário. Na reunião

desta segunda (13), o go-
verno concordou em in-
cluir na reforma a ali-
enação de imóveis da
Previdência Social e a cri-
ação de refis para a co-
brança de dívidas ativas,
sugeridas pelas centrais.

A Força Sindical esti-
ma que haja mais de R$
300 bilhões de dívidas a
recuperar e mais de 3.000
imóveis desocupados.

JOGOS LIBERADOS
O governo federal

também demonstrou dis-
posição em apoiar proje-
to de lei no Congresso que
legaliza os jogos de azar
no país, o que arrecada-
ria R$ 15 bilhões por ano.
O ministro da Casa Civil,
Eliseu Padilha, disse que a
medida criaria “fonte per-
manente de arrecadação”
para a Previdência Social.

Segundo o assessor-
chefe da Casa Civil,
Marcelo Siqueira, no en-
tanto, ainda restará um
deficit anual de mais de
R$ 50 bilhões.
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SEGUNDO A CAIXA

Juros da casa sem aumento
FOLHAPRESS
São Paulo/SP

O presidente da Caixa
Econômica Federal, Gilber-
to Occhi, descartou ontem
a possibilidade de aumento
dos juros do crédito imobi-
liário por parte do banco,
que é a principal financia-
dora de imóveis no país. As
informações são da Agência
Brasil. Occhi destacou que

o banco está avaliando ou-
tras formas de financiamen-
to para a casa própria e um
estudo já foi encomen-
dado com o objetivo de
avaliar uma nova manei-
ra de concessão do crédi-
to imobiliário.

As afirmações foram fei-
tas após Occhi deixar o
Ministério da Fazenda, em
Brasília, onde teve um en-
contro com o ministro Hen-

rique Meirelles. “Estamos
pensando em outras for-
mas de financiamento. En-
comendei um estudo para a
direção da Caixa para que
a gente possa avaliar uma
nova forma de conceder o
crédito imobiliário”, disse.

O presidente da Caixa
também informou que o go-
verno pretende retomar as
obras de cerca de 15 mil uni-
dades habitacionais de em-

preendimentos do Progra-
maMinha CasaMinha Vida,
que estavam paralisadas.

Segundo ele, ainda esta
semana discutirá o assun-
to com o ministro das Ci-
dades, Bruno Araújo. São
unidades que estão prati-
camente prontas, negocia-
das, com preço e devem
“começar a alavancar”
uma nova onda de ab-
sorção de mão de obra.

COMPRA

Microsoft paga US$
26 bi pelo LinkedIn
FOLHAPRESS
São Paulo/SP

Em mais um passo
para reduzir a dependên-
cia em relação ao Win-
dows e aos computadores
pessoais e se consolidar
na era dos smartphones, a
gigante de tecnologia Mi-
crosoft anunciou ontem
a compra da rede social
profissional LinkedIn por
US$ 26,2 bilhões (cerca
de R$ 91 bilhões).

Trata-se da maior
aquisição feita pela Mi-
crosoft desde a compra do
Skype, em 2011, por US$
8,5 bilhões, e daNokia por
cerca de US$ 7,2 bilhões
em 2013. O valor supera
os US$ 22 bilhões pagos
pelo Facebook peloWhat-
sApp em 2014.

O LinkedIn é a maior
rede social para profis-
sionais do mundo, com
cerca de 433 milhões de
membros. No ano passa-
do, seu aplicativo para
smartphone elevou o nú-
mero de membros. O site
é muito usado por gran-
des empresas no recru-
tamento de profissionais.
A expectativa é que o
negócio esteja concluído

até o final deste ano e
ainda depende da apro-
vação dos acionistas do
LinkedIn e de órgãos re-
guladores. A Microsoft
vai financiar a opera-
ção principalmente pela
emissão de novas dívidas.

OUTROS MUNDOS
Maior empresa glo-

bal de software na era
dos computadores pesso-
ais, a Microsoft tem so-
frido para garantir cres-
cimento no mundo dos
serviços e aplicações em
nuvem, em que foi ul-
trapassada por Google e
Apple. Alguns negócios
em que se envolveu nos
últimos anos tiveram de
ser recalculados.

No mês passado, ven-
deu para a taiwanesa Fox-
conn a divisão de celulares
mais simples da Nokia, os
chamados feature phones,
sem internet.

Desde que chegou à
presidência da empre-
sa, em 2014, o executi-
vo Satya Nadella, vinha
fazendo aquisições de
menor porte, com a exce-
ção da compra do fabri-
cante de games Minecraft
por US$ 2,5 bilhões.


