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Petrobras anuncia que gasolina nas refinarias 
terá alta de 0,5% amanhã

 O litro da gaso-
lina nas refi narias pas-
sará a custar R$ 1,9810 
a partir desta sexta-feira 
(17), um aumento de 
0,5% em relação ao pre-
ço de R$ 1,9711 cobra-
do hoje.
 O reajuste cons-
ta da página da Petro-
bras na internet e indi-

ca que o preço do óleo 
diesel, congelado até o 
1º de dezembro, como 
parte do acordo que le-
vou ao término da greve 
dos caminhoneiros, con-
tinuará em R$ 2,0316, 
embutindo a subvenção 
concedida pelo governo 
quando das negocia-
ções com os grevistas.

 

Este é o quarto aumento 
consecutivo concedido 
pela estatal para o preço 
médio da gasolina nas 
refi narias, antes, por-
tanto, da incidência de 
impostos e das margens 
de comercialização dos 
revendedores. No últi-
mo dia 10, o preço do 

litro da gasolina nas re-
fi narias estava em R$ 
1,9002.
 O anúncio do 
novo aumento aconte-
ce um dia depois de a 
Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) 
ter divulgado a aprova-
ção da minuta de resolu-
ção sobre transparência 
na formação de preço 
dos combustíveis, bio-
combustíveis e gás na-
tural para os órgãos pú-
blicos e para o público 
geral.
 A minuta
 A minuta entrará 
em consulta pública por 
30 dias, a partir de sua 
publicação no Diário Ofi -
cial, e será seguida de 
audiência pública, para 

ouvir a sociedade.
A iniciativa da ANP tem 
como objetivo “ampliar a 
transparência na forma-
ção dos preços de deri-
vados de petróleo e gás 
natural, para proteger os 
interesses dos consumi-
dores e promover a livre 
concorrência”.
 Segunda nota 
divulgada pela agência 
reguladora, os trabalhos 
foram conduzidos em 
continuidade aos resul-
tados da Tomada Pú-
blica de Contribuições 
(TPC), realizada pela 
ANP de 11 de junho a 2 
de julho, que demons-
trou que deveriam ser 
aprofundados “estudos 
visando a elaboração de 
resolução estabelecen-
do mecanismos de au-

mento da transparência 
na formação dos preços 
dos combustíveis”.
 A minuta de re-
solução, informações 
sobre a consulta e a 
audiência pública, bem 
como os procedimentos 
para participação, esta-
rão disponíveis em bre-
ve na página da Consul-
ta e Audiência Pública.
 Entre as princi-
pais medidas propostas 
na minuta de resolução 
estão a obrigatoriedade 
a todos os produtores e 
importadores de deriva-
dos de petróleo e bio-
combustíveis de infor-
mar para a ANP o preço 
e todos os componen-
tes da fórmula de preço, 
por produto e ponto de 
entrega, sempre que 

houver reajuste e/ou al-
teração de parâmetros 
da fórmula; a determi-
nação para que os pro-
dutores e importadores 
que detêm uma parti-
cipação de mercado 
maior que 20% em uma 
macrorregião política 
do país, deverão publi-
car, em seu próprio site 
na internet, a fórmula 
utilizada para precifi ca-
ção do produto corres-
pondente, bem como o 
preço resultante, para 
cada um dos produtos 
à venda, em cada ponto 
de entrega.
 “As informações 
deverão ser publicadas 
somente no ato do rea-
juste do preço ou da al-
teração dos parâmetros 
da fórmula.

Contas públicas devem fechar o ano com déficit de R$ 148,17 bi.

 Instituições fi nancei-
ras consultadas pelo Minis-
tério da Fazenda reduziram 
a previsão para o resultado 
negativo das contas públicas 
neste ano. A estimativa do dé-
fi cit primário do Governo Cen-
tral (Tesouro Nacional, Previ-

d ê n c i a 
Social e 
B a n c o 
Central) 
passou 
de R$ 
149,642 
bilhões, 
em julho, 
para R$ 
148,171 
bilhões, 
e m 
agosto.

 A estimativa está 
abaixo da meta de défi cit pre-
vista pelo governo, de R$ 159 
bilhões. O resultado primário 
é formado por receitas menos 
despesas, sem considerar os 
gastos com juros.

 Os dados constam 
da pesquisa Prisma Fiscal, 
elaborada pela Secretaria de 
Política Econômica do Minis-
tério da Fazenda, com base 
em informações do mercado 
fi nanceiro.
 Para 2019, a estimati-
va das instituições fi nanceiras 
para o défi cit foi mantida em 
R$ 123,288 bilhões.
 A estimativa para as 
despesas, neste ano, chegou 
a R$ 1,367 trilhão, ante R$ 
1,366 trilhão, previstos em ju-
lho. As receitas líquidas devem 
chegar a R$ 1,220 trilhão, em 
2018, contra R$ 1,217 trilhão, 
na previsão anterior.
 Para 2019, a projeção 
de receita líquida do Governo 

Central é de R$ 1,304 trilhão, 
ante R$ 1,302 trilhão previstos 
no mês passado. No caso da 
despesa total, a projeção fi cou 
em R$ 1.424 trilhão, ante R$ 
1,422 trilhão, previsto em ju-
lho.
 A pesquisa apresen-
ta também a projeção para a 
dívida bruta do Governo Cen-
tral, que, na avaliação das 
instituições fi nanceiras, deve 
fi car em 76% do Produto In-
terno Bruto (PIB – soma de 
todas as riquezas produzidas 
pelo país), neste ano. Essa é a 
mesma previsão divulgada em 
julho. Para 2019, a estimativa 
fi cou em 78,08% do PIB, ante 
78,10% previstos no mês pas-
sado.

Ministro volta a defender preço "justo" nas contas de luz

 O ministro de Mi-
nas e Energia, Moreira 
Franco, voltou a defender 
ontem (15) a redução de 
subsídios do setor elétrico 
cobrados na conta de luz. 
Segundo o ministro, o cor-
te de subsídios contribuirá 
para chegar a um preço 
mais “justo” nas tarifas de 
energia.
 Ao discursar na 
posse de novos diretores 
da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel, 
Moreira Franco disse que 
não é mais possível repli-
car um modelo para o se-
tor elétrico já aplicado an-
teriormente, no qual parte 

do custo pela implantação 
do sistema é dividido com 
os consumidores.
 “Não dá mais 
para ser assim. Temos que 
encontrar outro modelo. 
As pessoas precisam en-
tender a conta de luz. Não 
dá para ter um volume de 
subsídios que sequer pas-
sam pelo Orçamento, não 
dá para ter as pessoas pa-
gando o que não sabem, 
as pessoas tendo que 
pagar pelo que não conso-
mem”, afi rmou.
 O ministro referiu-
se, em boa medida, a en-
cargos setoriais incluídos 
na chamada Conta de De-

senvolvimento Energético 
(CDE). Parte do custo des-
ses encargos subsidia ati-
vidades de irrigação para 
produtores rurais, empre-
sas que prestam serviços 
públicos de saneamento 
e a tarifa social para con-
sumidores de baixa renda. 
Eles também subsidiam 
geradores e consumidores 
de fontes incentivadas de 
energia, basicamente eó-
lica e solar. Esses valores 
são divididos com todos os 
consumidores e acabam 
pesando no valor fi nal da 
conta. “Não dá para que 
[continue] a força tributária 
sobre este bem indispen-

sável à vida das pessoas 
que é a eletricidade, quan-
do a soma dos subsídios, 
com a soma dos impostos 
dos estados e da União é 
muito maior do que a con-
ta que se consome.”
 No discurso, 
Moreira Franco também 
voltou a questionar deci-
são da Aneel de revisar o 
orçamento da CDE antes 
da audiência pública para 
tratar do tema. Pela pro-
posta aprovada pela agên-
cia reguladora, o aumento 
no fundo será de R$ 1,446 
bilhão, fechando em R$ 
19,7 bilhões, até o mo-
mento. No fi m da semana 
passada, o ministro pediu 
por meio de ofício, que a 
Aneel só realizasse algum 
tipo de repasse após o fi -
nal audiência.
 “É preciso que, 
quando se convoca uma 
audiência pública, o au-
mento não esteja posto, 
porque senão não adianta 
convocar uma audiência 
pública. É necessário for-
talecer esse instrumento”, 
destacou.
 Moreira Franco 
disse também que o de-
sejo das pessoas é pelo 

fornecimento de energia 
limpa e que a política do 
setor deve caminhar no 
sentido de garantir esse 
tipo de energia. Entre-
tanto, para o ministro, a 
Aneel tem que auxiliar 
para que as políticas 
de estímulo ao setor se 
deem com o objetivo de 
conseguir energia lim-
pa, como ocorre com as 
hidrelétricas. “O grande 
desafi o é encontrar fon-
tes de fi nanciamento, de 
regulação que incorporem 
as mesmas garantias que 
são dadas à energia hi-
dráulica. O setor elétrico 
precisa encontrar fontes 
de fi nanciamento para a 
geração eólica e fotovoltai-
ca, similares às existentes 
para a geração hídrica.”
 Posse na Aneel
 Nesta quarta-fei-
ra, o ministro deu posse 
a André Pepitone como 
novo diretor-geral da Ane-
el. Engenheiro civil e ser-
vidor público da agência, 
Pepitone assume o posto 
em substituição a Romeu 
Rufi no. Também foi no-
meado para o cargo de 
diretor da Aneel a Efrain 
Pereira da Cruz, que ocu-

pa a vaga de conselheiro 
deixada por Pepitone.
 Pepitone disse 
que o desafi o da Aneel 
será estimular os inves-
timentos em geração, 
transmissão e distribuição 
de energia. “Cabe ao re-
gulador estimular a efi ci-
ência, construir ambiente 
competitivo, sustentável, 
com regras claras e es-
táveis, que transmitam 
segurança para manter 
atrativo o ambiente de ne-
gócios, fazendo com que 
os investidores coloquem 
seus recursos no Brasil, e 
não em outro país”, afi r-
mou.
 De acordo com 
Pepitone, a redução na ta-
rifa será conseguida com 

a promoção de inovação 
e efi ciência no setor. “[Va-
mos] preparar o mercado 
e promover inovação e 
efi ciência para alcançar a 
modicidade tarifária a qual 
emergirá em um ambien-
te cada vez mais aberto, 
no qual os consumidores 
possam escolher o seu 
fornecedor, estimulando-
se assim a concorrência.”
 Pepitonte disse 
ainda que vai trabalhar na 
linha defendida pelo mi-
nistro para fazer com que 
o “consumidor seja empo-
derado”. “Vamos avançar 
na linha do que o ministro 
prega: de entender o que 
está se passando na con-
ta de luz, o que está discri-
minado na conta de luz.”


