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ECONOMIA
Emprego devemelhorar
O ministro do Trabalho e Previdência Social, Ronaldo
Nogueira, reafirmou ontem que acredita em uma
recuperação do mercado de trabalho a partir de julho.
Com aumento de 11,2% nos últimos três meses, o
desemprego no país atinge 11,4 milhões de pessoas.

Alta tensão em Itaipu
Três partidos disputamas diretorias da usina Itaipu
Binacional. PMDB,PSDBeDEMqueremas vagas
e pressionamopresidenteMichelTemer para as
mudanças.Mas amaior tensãono circuito elétrico não
é só a disputa partidária, e simdois ‘estrangeiros’ que
surgiramnoprocesso. Paulo Skaf, presidente daFIESP,
quer indicar FernandoXavier Ferreira, o FX; eRodrigo
RochaLoures, pai do ex-deputadohomônimoassessor
especial deTemer, já se diz o escolhido –porémnão tem
apoio denenhumdos 26deputados da bancadadoParaná
quepleiteiama indicaçãopara a vaga.

Currículo na mão
Odiretor-presidente Jorge Samek, ligado aoPT, está na
guilhotina e já foi avisado quedança embreve. Seus
diretores, ligados aoPTePMDBdoSul, idem.

Curto-circuito
OPSDBparanaense prefere compor comoPMDBum
nomede consenso. Já oDEMdoEstado quer emplacar na
cúpula o ex-deputadoAlbertoLupion.

De braçadas
Ogrupodo senadorRobertoRequião surgiu coma
ideia de filiarOsmarDias (PDT)noPMDBe lançá-lo à
diretoria-geral da usina. A situaçãodesandoude vez.

Na dele
Aconselhadopor aliados, o governadorBetoRicha
(PSDB)não bota o dedona tomada, para nenhum lado.Vai
esperar a decisão dopresidenteTemer.

Tá explicado
Ocontra-cheque explica. Alémdas benesses do cargo, os
salários são deR$60mil para o presidente, R$ 50mil para
diretores e superintendentes, eR$ 30mil para gerentes.

Bombeiro da vez
O líder doGovernonaCâmara, AndréMoura (PSC-
SE), virou o bombeiro daCasa. Para apagar os incêndios
diários dopresidente interinoWaldirMaranhão (PMDB-
MA).Correupara a presidência ontemdemanhã ao saber
quehaviamotimdescontroladona frente deWaldir, que
prometera dois cargos a três deputados.

Acordão na pressão
Estavamos federais LucasVirgílio (SD-GO),Marcos
Vicente (PP-ES) eLuisTibé (PTdoB-MG). Eles disputam
a relatoria e presidência daPECdos gastos públicos na
iminente comissão especial.Moura apaziguouos ânimos
e determinou acordo ao trio. EnquantoMaranhão saía de
fininho.

Zé Ninguém
Aliás,Maranhão entroumudo e saiu calado, sem festejos,
na posse danova diretoria daAssociaçãoNacional dos
Juízes Federais na quarta à noite noClubeNaval. Sentou-
se na segunda fileira e sequer foi citadopelo cerimonial.

Sois rei
A festa naAJUFE foi paraFlávioDino (PCdoB), o
governadormaranhense juiz federal, estrela entre os colegas.

Leilão
Osmar Serraglio, presidente daCCJdaCâmara, está
numa situaçãodelicada.NinguémnaComissão quer ser
relator do caso deEduardoCunha. Até ontemhavia
indefinição.

Turismo de fato
Apiada noCongresso é quenãohouvenaHistória doPaís
umministro doTurismo comoHenriqueAlves. Saiu no
GovernoDilma, deuumavolta, retornou, e foi embora de
novo. Emsuma, passeoupelo cargo.

Gestão técnica
Os fundos depensão vãomesmoganhar ummodelo de
gestão com comitê totalmente técnico. É isso queprevê,
por ora, o texto que será elaborado a quatromãos pelos
deputadosEfraimFilho (DEM-PB) eMarcusPestana
(PSDB-MG)para oprojeto 268.

Tá tranquilo
Abase dopresidenteMichelTemer fez as contas ontem
numbalanço atualizado, na ponta da caneta: soma387
deputados aliadíssimos e 55 senadores.NaCasaAlta, há
seis senadores ‘indecisos’ com forte viés pró-Temer.
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40% dos que têm entre
18 a 95 anos têm restrições
FOLHAPRESS

O número de consu-
midores brasileiros com
idade entre 18 e 95 anos
que estão inadimplentes e
com o nome registrado em
serviços de proteção ao
crédito chegou, em maio,
a 59,25 milhões, o equiva-
lente a 39,91% da popula-

ção nessa faixa etária. Os
dados são do Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) e da Confederação
Nacional deDirigentes Lo-
jistas (CNDL). As informa-
ções são da Agência Brasil.
De acordo com o indica-
dor, no mês passado, 50
mil pessoas foram inscritas
nos cadastros de restrição

ao crédito. O aumento, no
entanto, foi pequeno em
relação ao que ocorreu no
mês de abril, quando 500
mil brasileiros tiveram
o CPF negativado.Inscri-
tos no cadastro de res-
trição a crédito ultrapas-
sou a metade: 50,32% ou
cerca de 17 milhões de
consumidores.


