
 

 

23 DE MAIO DE 2018 

Quarta-feira 

 CURSOS DE JUNHO NO  SINDIMETAL/PR 

 PESQUISA DA CNI APONTA QUE 81% DAS EMPRESAS PLANEJAM INVESTIR EM 

2018 

 VICE-PRESIDÊNCIA DO TST REFERENDA ADITIVO EM ACORDO ENTRE 

SINDICATO E VALE 

 ACORDO FECHADO PELO TST PERMITE ALTERNATIVA À CONTRIBUIÇÃO 

SINDICAL 

 IMPOSTO SINDICAL RENASCE COMO 'COTA NEGOCIAL' 

 MAIS POBRES PERDEM 5% DA RENDA E DESIGUALDADE CRESCE 

 JUSTIÇA ACEITA ACORDO TRABALHISTA DE R$ 850 MIL FEITO VIA WHATSAPP 

 DEMANDA DAS EMPRESAS POR CRÉDITO CRESCE 5,7% EM ABRIL, DIZ SERASA 

 TRABALHADORES MANTÉM GREVE E MERCEDES-BENZ DIZ QUE VAI À JUSTIÇA 

 MERCEDES-BENZ DECIDE IR À JUSTIÇA CONTRA GREVE QUE JÁ DURA UMA 

SEMANA 

 GREVE DA CONSTRUÇÃO CIVIL É ENCERRADA EM SP 

 PROTESTO DE CAMINHONEIROS ENTRA NO 3º DIA COM BLOQUEIOS EM 

RODOVIAS 

 GREVE DOS CAMINHONEIROS AUTÔNOMOS DEIXA CURITIBA E REGIÃO 

‘ILHADOS’ 

 GREVE DOS CAMINHONEIROS PODE PESAR NO BOLSO DOS CURITIBANOS 

 GREVE DE CAMINHONEIROS JÁ AFETA LINHA DE PRODUÇÃO DE GM E FORD 

 GOVERNO PROPÕE QUEDA DE 5 CENTAVOS NO COMBUSTÍVEL PARA ENCERRAR 

GREVE 

 JUNGMANN: EXISTEM EFEITOS DA GREVE DOS CAMINHONEIROS, MAS SÃO 

PONTUAIS 

 SINDILAT-RS PEDE AO GOVERNO URGÊNCIA NA SOLUÇÃO DOS PROTESTOS 
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 CAMINHONEIROS MANTÊM GREVE À ESPERA DE ACORDO SOBRE DIESEL 

 ANALISTAS VEEM GOVERNO SEM ESPAÇO DE MANOBRA COM PREÇO DA 

GASOLINA 

 ARTIGO: ESMOLA ELEITOREIRA COM A GASOLINA 

 ARTIGO: DISCUSSÃO SOBRE COMBUSTÍVEIS REVELA FRAGILIDADE DO 

AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 POLÍTICA DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS PERMANECE INALTERADA, DIZ 

PETROBRAS 

 ANEC ORIENTA ASSOCIADOS A INFORMAR IMPORTADOR SOBRE RISCO DE 

ATRASO EM EMBARQUE 
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VOLTA A CAIR 

 EDITORIAL: RESISTIR ÀS TENTAÇÕES 
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IMPOSTOS 
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 DORMER PRAMET BRASIL DIVULGA OS PRIMEIROS RESULTADOS DA 
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 VOLKSWAGEN GOL E VOYAGE MUDAM POUCO NA LINHA 2019 
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19,2%, DIZ INDA 
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Pesquisa da CNI aponta que 81% das empresas planejam investir em 2018 

23/05/2018 – Fonte: DCI 
 
Quatro em cada cinco empresas (81%) planejam investir neste ano. O dado consta da 

pesquisa Investimentos na Indústria, divulgada nesta quarta-feira, 23, pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). A intenção de investimento em 2018 é 14 

pontos porcentuais superior a do ano passado e é a maior desde 2014.  
 
Os principais objetivos do investimento previsto para este ano, segundo a pesquisa, 

são a melhoria do processo produtivo (29%), o aumento da capacidade da linha atual 
(27%) e a introdução de novos produtos (19%).  

 
Segundo a CNI, com a previsão de maior demanda, a ampliação da capacidade 
instalada volta a ser mais frequente entre os objetivos do investimento, ao mesmo 

tempo que cresce a parcela do investimento orientada para o mercado doméstico.  
 

CÂMBIO 

EM 23/05/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,642 3,642 

Euro 4,258 4,259 
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Apesar disso, dentre as empresas consultadas, 91% afirmam que a capacidade 
produtiva instalada no início deste ano é adequada ou mais que adequada para atender 
à demanda prevista para o período.  

 
Entre os entrevistados, 27% afirmam que a capacidade atual é mais do que adequada 

ou muito mais que adequada, ou seja, excede a demanda prevista para o ano. Esse 
porcentual, segundo a CNI, é ainda elevado se comparado com anos anteriores, mas 

é menor que o registrado em 2016 e 2017. 
 
Apenas 9% das empresas afirmam que a capacidade produtiva atual é pouco ou muito 

pouco adequada, ou seja, insuficiente para atender à demanda prevista para o ano. O 
porcentual é menor que o do ano passado, quando 12% disseram que a capacidade 

era insuficiente.  
 
Ainda com relação às empresas que pretendem investir, para 39% os investimentos 

previstos irão para novos projetos. Esse índice é maior que o registrado nos últimos 
quatro anos.  

 
A aquisição de máquinas e equipamentos é o principal investimento para seis em cada 
dez empresas, ou seja, 60%. Em seguida, foram apontadas a aquisição de novas 

tecnologias digitais (18%) e a melhoria de gestão (7%). Investimento em capacitação 
de pessoal, melhoria de marketing e vendas e P&D somaram 9%.  

 
A CNI destaca que a retomada da atividade econômica e da demanda doméstica 
fizeram com que a intenção do investimento voltasse com maior intensidade para o 

mercado interno.  
 

"Das empresas que pretendem investir em 2018, apenas 8% têm como alvo 
principalmente ou somente o mercado externo", diz o levantamento. Em 
contrapartida, o porcentual de investimento voltado totalmente ou exclusivamente 

para atender ao mercado doméstico passou de 63% em 2017 para 67% em 2018.  
 

O gerente executivo de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco, alerta, no 
entanto, que a recente valorização do dólar e as incertezas eleitorais podem influenciar 
os planos de investimentos das empresas. "A grande questão hoje é o que vai 

acontecer após as eleições.  
 

Qual será a política econômica, quais as prioridades e, principalmente, como será 
atacado o problema fiscal. Precisamos ter estabilidade de regras macroeconômicas e, 
principalmente, confiança em relação ao ajuste fiscal", conclui. "Se a mudança do 

patamar de câmbio for permanente, isso pode favorecer a competitividade dos 
produtos industriais e alavancar investimentos", completa. 

 
Investimentos em 2017 

O levantamento da CNI aponta que 2017 marcou o início de uma retomada do 
investimento, após três anos de queda. Estimuladas pelo aumento da demanda e pelo 
avanço tecnológico, 76% das empresas fizeram algum tipo de investimento no ano 

passado, o maior porcentual desde 2015. Entre elas, 47% conseguiram investir 
conforme o planejado.  

 
A pesquisa mostra que apenas 6% das grandes indústrias cancelaram os planos de 
investimentos no ano passado, o menor porcentual desde 2014. "Isso confirma a 

retomada gradual da economia", afirma Castelo Branco. Ele explica que, mesmo com 
o baixo ritmo de crescimento, as empresas sentiram necessidade de retomar os 

investimentos.  
 
Entre as indústrias que investiram no ano passado, 58% aplicaram em projetos que 

estavam em andamento e 42% começaram novos projetos. O principal objetivo dos 



investimentos em 2017 foi a inovação dos processos e de produtos, com 34% das 
citações.  
 

Em seguida, aparece a introdução de novos produtos, com 15% das menções, e a 
introdução de novos processos produtivos, com 5% das respostas. Com isso, os 

investimentos em inovação de processos ou de produtos tiveram 54% das respostas. 
 

Recursos próprios  
A alta dependência de recursos próprios para o investimento permanece como um 
entrave ao investimento, aponta a pesquisa da CNI.  

 
Em 2017, a participação de recursos próprios no total empregado no investimento 

aumentou para 75% (ante 72% em 2016) e a participação dos bancos oficiais de 
desenvolvimento caiu ao menor porcentual da série histórica: 10%. Em 2013, esse 
porcentual era de 21%. 

 
A pesquisa de investimentos na indústria é anual e esta edição foi feita com 632 

empresas de grande porte, entre os dias 24 de janeiro e 19 de março. 
 

Vice-Presidência do TST referenda aditivo em acordo entre sindicato e Vale 

23/05/2018 – Fonte: TST (publicado em 22-05-2018) 
 

 
 
O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, 

referendou nesta terça-feira (22) aditivo em acordo coletivo de trabalho negociado 
entre o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias dos Estados do 

Maranhão, Pará e Tocantins (STEFEM) e a Vale S. A. 
 

O acordo inicial garantiu 2,5% de reajuste à categoria (tanto para associados quanto 
não associados), também beneficiada com cartão alimentação de R$ 717,50 ao mês, 
adicional noturno de 65% e piso salarial de R$ 1.542,99, entre outros.  

 
O aditivo instituiu cota negocial para custeio do sindicato profissional no valor 

correspondente a 50% de um único salário dia vigente, a ser descontado pela Vale no 
contracheque dos empregados no segundo mês imediatamente subsequente à data 
de assinatura do documento. 

 
Os trabalhadores não filiados deverão ser informados pela empresa sobre o desconto 

da cota, podendo apresentar oposição ao sindicato pessoalmente, por escrito e com 
identificação de assinatura legível, devendo, no prazo de 20 dias da notificação, 
comunicar a oposição à empresa, sob pena de aceitação do desconto. 

 
Tanto a empresa quanto o sindicato se comprometem, no aditivo, a não realizar 

manifestações, atos ou campanhas para incentivar ou constranger os não filiados em 
seu direito de opção relativo ao desconto. 
 

O sindicato profissional também se comprometeu formalmente a se abster de pleitear 
a cobrança de contribuição sindical, equivalente à remuneração de um dia de trabalho, 

prevista nos artigos 578 a 610 da CLT durante o período de vigência do aditivo, que é 
de um ano.  

http://www.tst.jus.br/en/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/24583821


“O acordo é resultado de várias negociações, fruto de um consenso entre 
trabalhadores e empresa, com anuência do Ministério Público do Trabalho”, afirmou o 
ministro Renato de Lacerda Paiva.   

 
A mediação pré-processual, conduzida a pedido do sindicato, envolveu reuniões e 

debates, além do levantamento de informações relevantes que levaram as partes a 
um consenso para resolver o conflito.  

 
Seguindo o protocolo e a metodologia de mediação e conciliação da Vice-Presidência, 
também foi realizada, no dia 16/5, reunião bilateral de trabalho e de negociação, na 

qual as partes chegaram ao consenso quanto à redação de cláusula aditiva ao acordo 
coletivo de trabalho. 

 

Acordo fechado pelo TST permite alternativa à contribuição sindical 

23/05/2018 – Fonte: Valor Econômico 

 

 
Vice-presidente do TST homologou acordo entre a Vale e o Sindicato dos 

Trabalhadores em Empresas Ferroviárias dos Estados do Maranhão, Pará e Tocantins 
 
Sindicatos que tentam restabelecer a contribuição sindical, que deixou de ser 

obrigatória com a reforma trabalhista, conseguiram um precedente importante no 
Tribunal Superior do Trabalho (TST).  

 
O vice-presidente da Corte ministro Renato de Lacerda Paiva, homologou acordo que 
permite à Vale descontar e repassar o equivalente a meio dia de trabalho de cada 

empregado ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias dos Estados do 
Maranhão, Pará e Tocantins. 

 
Com a negociação, a contribuição sindical - que legalmente equivale a um dia de 
trabalho do empregado - ganhou um outro nome. Foi batizada de "cota negocial". 

Empregados não filiados não são obrigados a aderir. 
 

Após a sessão, o vice-presidente destacou que não se trata da volta da contribuição 
sindical, mas de outro mecanismo, com salvaguardas importantes, que terá validade 
de um ano. O valor será descontado no segundo mês após a data de assinatura do 

acordo, que ocorreu ontem. 
 

Apesar de a reforma trabalhista ter derrubado a obrigatoriedade da contribuição, a 
CLT autoriza, no artigo 513-e, o sindicato "impor contribuições a todos aqueles que 
participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais 

representadas". Foi a partir dessa previsão que a Vale e o sindicato acrescentaram o 
aditivo no acordo coletivo. 

 
"Não estamos contra a reforma trabalhista e, de forma alguma, restabelecendo o 

status anterior, mas buscando uma solução em benefício da sociedade", afirmou o 
vice-presidente após a sessão. 
 

O custeio dos sindicatos é um dos pontos que tem travado negociações entre as 
entidades e empresas, segundo o ministro. Por isso, considera não ser razoável deixar 

que partes entrem em confronto e coloquem os interesses da sociedade em segundo 
plano. 

http://www.valor.com.br/legislacao/5542305/acordo-fechado-pelo-tst-permite-alternativa-contribuicao-sindical


O ministro reforçou que, apesar de a contribuição sindical não ser mais obrigatória, o 
sindicato continua com as mesmas obrigações de representar associados e não 
associados. "Não me parece justo que só os associados paguem quando, na verdade, 

os não associados também se beneficiam", afirmou. 
 

No aditivo, empresa e sindicato se comprometem a não realizar manifestações ou 
campanhas para incentivar ou constranger os não filiados em seu direito de opção 

relativo ao desconto. Além disso, caso haja ação judicial para a devolução dos valores 
descontados, o sindicato deverá restituir os empregados. Se o pedido for feito à 
empresa, ela poderá cobrar do sindicato. 

 
O presidente do sindicato, Lúcio Azevedo, afirmou que o fim da contribuição sindical 

representou um prejuízo enorme. Cerca de 30% dos trabalhadores da Vale na região 
são filiados. Assim, sem o pagamento obrigatório, a perda da receita foi de 70%. 
 

Segundo dados preliminares do Ministério do Trabalho e Emprego, as entidades 
representativas dos trabalhadores perderam, em média, quase 80% de suas receitas 

em comparação com o ano passado em razão da não obrigatoriedade da contribuição 
sindical. 
 

Segundo o advogado da Vale, Rafael Grassi, o acordo é importante para dar segurança 
jurídica à empresa. A empresa tem outro pedido de contribuição sindical feito por 

sindicato de trabalhadores do Rio de Janeiro, mas em relação a ele já foi ajuizada ação 
judicial. 
 

Na audiência, o subprocurador-geral do trabalho Luiz da Silva Flores, afirmou que 
outros acordos semelhantes ainda deverão ser propostos. De acordo com ele, a 

supressão abrupta da contribuição sindical representa grave risco à tutela de direitos 
dos trabalhadores pelo enfraquecimento dos sindicatos. 
 

Imposto sindical renasce como 'cota negocial' 

23/05/2018 – Fonte: Valor Econômico 

 
Sindicatos que tentam restabelecer a obrigatoriedade da contribuição sindical, extinta 
pela reforma trabalhista, conseguiram um precedente importante no Tribunal Superior 

do Trabalho.  
 

O vice-presidente do TST, ministro Renato Paiva, homologou acordo pelo qual a Vale 
irá descontar dos salários o equivalente a meio dia de trabalho por ano e creditar o 
valor ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Maranhão, Pará e 

Tocantins. 
 

Com a negociação, a contribuição sindical, que equivalia a um dia de trabalho, ganhou 
outro nome: "cota negocial". O acordo prevê a possibilidade de os empregados não 

filiados ao sindicato não aderirem ao pagamento. 
 

Mais pobres perdem 5% da renda e desigualdade cresce 

23/05/2018 – Fonte: Valor Econômico 
 

Na lenta saída da recessão, os 40% mais pobres da população brasileira perderam 
renda, enquanto as camadas intermediárias e de rendimento mais alto recuperaram 
ganhos no primeiro trimestre. Com essa disparidade, a desigualdade no país se 

agravou, numa tendência que não deve se reverter no curto prazo. 
 

A renda média mensal dos 20% mais vulneráveis caiu de R$ 400 no primeiro trimestre 
de 2017, para R$ 380 de janeiro a março deste ano, queda real de 5%. Para a camada 

http://www.valor.com.br/legislacao/5542677/imposto-sindical-renasce-como-cota-negocial
http://www.valor.com.br/brasil/5542627/mais-pobres-perdem-5-da-renda-e-desigualdade-cresce


seguinte, a perda de rendimento foi de 1,8% em igual intervalo, de uma média de R$ 
963, para R$ 945. 
 

 
 

Já na ponta superior da escala social, os 20% mais ricos viram seu ganho médio 
mensal passar de R$ 5.579 para R$ 6.131, aumento de 10,8% na comparação anual. 

A camada seguinte, de cima para baixo, foi a que mais recuperou rendimentos no 
intervalo, com crescimento de 11%, de R$ 1.809 para R$ 2.007. No meio do caminho, 
quem tinha renda média de R$ 1.255 no começo de 2017, passou a ganhar 4,3% 

mais, chegando a R$ 1.309. Todas as variações são em termos reais, ou seja, já 
descontada a inflação. 

 
Como os ricos ficaram mais ricos e os pobres, mais pobres, a renda média da parcela 
mais desassistida, que equivalia a 7,4% do rendimento médio da fração mais abastada 

no primeiro trimestre de 2016, caiu a 7,2% no mesmo período de 2017 e a 6,2% no 
início deste ano. 

 
Os dados constam de estudo feito pelo economista Daniel Duque, do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV), a pedido do Valor. O 

levantamento foi elaborado a partir dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgados na semana passada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
"O que está acontecendo é o seguinte: as classes média e alta do Brasil estão 

conseguindo recuperar a renda do trabalho, só que a base da pirâmide ainda está 
amargando perdas", afirma Duque. Segundo o economista, em situações de crise, há 

naturalmente um aumento da desigualdade, pois os empregados mais dispensáveis 
na perspectiva das empresas das empresas são aqueles menos qualificados. "Com 

isso, há uma redução da demanda relativa por trabalho pouco qualificado e isso vai 
comprimindo os salários mais baixos", diz o especialista. 
 

Segundo Duque, esse tipo de dinâmica demora para se reverter. "A crise pode ter até 
passado, a situação parou de piorar realmente, mas a economia não está 'bombando'. 



Vai ser difícil mudar a dinâmica relativa do trabalho não qualificado pelo menos até o 
fim do ano", avalia. 
 

Como resultado do comportamento díspar da renda para os mais ricos e os mais 
pobres, o índice de Gini da renda do trabalho teve uma alta, ou seja, uma piora, de 

0,5648 no primeiro trimestre de 2017, para 0,5684 de janeiro a março deste ano, num 
avanço de 0,0036. O indicador, usado para medir a desigualdade social, varia de 0 a 

1 - quanto mais próximo de zero, menor é a desigualdade. 
 
Considerando apenas a população empregada, houve aumento ainda maior da 

desigualdade. O índice de Gini da renda do trabalho, excluindo desempregados, passou 
de 0,4937 nos três primeiros meses do ano passado, para 0,5014 este ano, 

crescimento de 0,0077. Ambas as métricas haviam piorado de forma mais aguda ao 
longo de 2016, no auge da crise, mas continuaram a subir no ano passado, ainda que 
de maneira um pouco mais suave. 

 
Segundo Duque, essa desaceleração se deve à retomada gradual do emprego ao longo 

de 2017. "Muita gente que estava ganhando zero começou a ganhar alguma coisa, 
isso vai diminuir a desigualdade. Mas, entre os empregados, a distância salarial está 
aumentando", destaca. 

 
O economista avalia que, ao longo de 2018, com a perspectiva de que o comércio - 

que emprega trabalhadores menos qualificados - tenha desempenho melhor do que a 
indústria, essa tendência de piora da desigualdade pode continuar a se suavizar. No 
entanto, sem sinais de reação na construção e no setor de serviços, não deve haver 

uma reversão de tendência. 
 

O desemprego dos menos escolarizados na recessão foi o principal fator para reversão 
do movimento histórico de redução da desigualdade no Brasil a partir de 2015, acredita 
o pesquisador da FGV.  

 
Antes disso, o efeito da universalização do ensino na década de 1990, o bônus 

demográfico e o forte crescimento econômico dos anos 2000, com grande demanda 
por serviços e construção, foram responsáveis por uma prolongada queda da 
desigualdade durante anos. 

 
Para seus cálculos, o economista da FGV considerou o rendimento real de todos os 

trabalhos, habitualmente recebido por mês. Segundo Duque, a renda do trabalho 
corresponde a cerca de 70% do rendimento das pessoas e é o grande determinante 
na questão da desigualdade. Apesar de divulgada trimestralmente, a Pnad Contínua 

só pergunta aos moradores dos domicílios sobre seus rendimentos além do trabalho a 
cada final de ano. 

 
Para realizar o estudo, o economista retirou da amostra um milionário cuja renda 

muito alta tem distorcido a leitura dos dados da Pnad.  
 
Ao entrar na pesquisa no último trimestre de 2016, esse milionário provocou um 

aumento artificial na desigualdade. De igual maneira, ao sair da amostra no primeiro 
trimestre de 2018, provocou uma melhora artificial nos indicadores de concentração 

de renda.  
 
Segundo Duque, seria interessante que o IBGE filtrasse esse "outlier", termo usado 

para pontos fora da curva em pesquisas, que distorcem as interpretações estatísticas.  
 

O IBGE já informou que criou um grupo de trabalho para avaliar formas de tratar os 
"outliers" em pesquisas amostrais, com participação da Escola Nacional de Ciências 
Estatísticas. 

 
 



Justiça aceita acordo trabalhista de R$ 850 mil feito via WhatsApp 

23/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Grupo, administrado pelo diretor de secretaria da Vara do Trabalho, era 
composto pelos advogados do reclamante e da empresa  
 

 
Marcelo Andrade/Gazeta do Povo  

   
A Justiça de Roraima homologou um acordo trabalhista feito pelo aplicativo de 
mensagens WhatsApp. 

 
No processo, que tramitava desde 2012, um eletricista cobrava indenização por dano 

moral, dano estético e dano material, além de outros pagamentos, após sofrer um 
grave acidente de trabalho. 
 

O juiz titular da 3ª Vara do Trabalho de Boa Vista, Raimundo Paulino Cavalcante Filho, 
homologou o acordo no valor de R$ 850 mil após todas as tratativas e acertos serem 

feitos por um grupo no WhatsApp. 
 
O grupo, administrado pelo diretor de secretaria da Vara, Luiz Eduardo da Cruz, era 

composto pelos advogados do reclamante e da empresa.  
 

Após a conciliação realizada via aplicativo, foi elaborado o termo de acordo. 
 
“Pela complexidade da causa, ela não se resolveria em uma audiência de conciliação, 

tanto que estamos desde 8 de fevereiro negociando para chegarmos a um consenso.  
 

Por isso, o grupo no WhatsApp foi importante, pois nos permitiu negociar durante mais 
de três meses”, afirmou o advogado do funcionário ao TRT-11 (Tribunal Regional da 

11ª Região), que abarca Amazonas e Roraima. 
 
Segundo Cruz, o uso aplicativo vem se tornando mais frequente na Vara. “Eu tenho 

tratado com muitos advogados pelo WhatsApp. A grande maioria nem vem mais ao 
balcão. Isso dá mais celeridade ao processo, e prioriza o princípio da conciliação. Se a 

ferramenta eletrônica existe, porque não utilizá-la a favor da conciliação no 
processo?”, afirmou. 
 

O empregado foi contratado para trabalhar como eletricista em dezembro de 2010, 
instalando e reparando redes aéreas de linhas de alta e baixa tensão, função que se 

enquadra na categoria de periculosidade. 
 
Em agosto de 2011, o eletricista estava dentro de uma cesta aérea realizando reparos 

em um poste elétrico de rua quando, acidentalmente, recebeu uma descarga elétrica 
de aproximadamente 15 mil volts. 

 
Mesmo usando todos os equipamentos de proteção individual, ele sofreu queimaduras 
de 2º e 3º graus e precisou amputar o braço esquerdo.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/justica/justica-aceita-acordo-trabalhista-de-r-850-mil-feito-via-whatsapp-01s41trrw7a3a4iusxp7u8mkf


O funcionário ingressou com processo solicitando o pagamento do seguro contra 
acidente de trabalho, a compra de uma prótese e pagamento da manutenção e 
tratamento médico, além das indenizações. O valor da causa totalizava R$ 1,4 milhão. 

 

Demanda das empresas por crédito cresce 5,7% em abril, diz Serasa 

23/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

A demanda das empresas por crédito aumentou 5,7% em abril no comparativo anual, 
segundo o Indicador Serasa Experian de Demanda das Empresas por Crédito. Com o 
resultado, no acumulado do ano a demanda empresarial por crédito subiu 5,7%.  

 
De acordo com os economistas da Serasa Experian, a retomada do crescimento 

econômico, ainda que em ritmo mais lento do que se esperava o início deste ano, 
combinada com a retração dos juros, tem estimulado a busca das empresas por crédito 
que, em abril cravou a sétima alta interanual consecutiva.  

 
A maior busca empresarial por crédito em abril é atribuída ao comportamento das 

micro e pequenas empresas (+5,9%). Nas médias empresas foi informado aumento, 
porém menor, de 2,4%. Nas grandes empresas, a demanda por crédito caiu 1,2% no 
mês passado.  

 
Em relação aos primeiros quatro meses do ano passado, as empresas de serviços 

expandiram suas demandas por crédito em 8,2%. Nas empresas comerciais a alta foi 
de 3,2% na mesma base de comparação, enquanto nas empresas industriais, a 
expansão foi de 5,2%.  

 
Por região, em abril a demanda empresarial por crédito cresceu 5,9% no Sul e 8,2% 

no Nordeste 7,6%. Na direção oposta, a região Norte apresentou queda de 1,9% e no 
Centro-Oeste foi informado declínio de 1,8% em relação a abril de 2017.  
 

No acumulado do ano, com exceção da região Norte (-0,2%), todas as regiões 
mostraram avanço em suas demandas empresariais por crédito, com destaque para a 

região Sul, alta de 13,4%. 
 

Trabalhadores mantém greve e Mercedes-Benz diz que vai à Justiça 

23/05/2018 – Fonte: DGABC 
 

 
 

Os trabalhadores da Mercedes-Benz, em São Bernardo, continuam em greve nesta 
terça-feira (22). Em assembleia realizada nesta manhã, o Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC informou que não houve avanço nas negociações com a montadora e que a 

empresa decidiu ingressar na Justiça do Trabalho.  
 

Em campanha salarial, com data-base em maio, os 8 mil metalúrgicos na planta da 
Mercedes-Benz têm mantido a fábrica parada desde o dia 14. Eles reivindicam a 
assinatura de um acordo coletivo que garanta reajuste incorporado aos salários, 

mudança no cálculo da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e manutenção das 
cláusulas sociais previstas no acordo anterior.  

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/demanda-das-empresas-por-credito-cresce-57-em-abril-diz-serasa/
http://www.dgabc.com.br/Noticia/2892846/trabalhadores-mantem-greve-e-mercedes-benz-diz-que-vai-a-justica
http://www.dgabc.com.br/Noticia/2892846/trabalhadores-mantem-greve-e-mercedes-benz-diz-que-vai-a-justica


Na última sexta-feira (18), os trabalhadores rejeitaram proposta da montadora que 
previa reposição pelo INPC mais um abono não incorporado aos vencimentos. 
 

Para amanhã, está prevista nova assembleia em frente à empresa, às 7h30.  
 

Mercedes-Benz decide ir à Justiça contra greve que já dura uma semana 

23/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Mercedes-Benz, que há uma semana tem passado por uma greve dos seus 
trabalhadores na fábrica de São Bernardo do Campo, decidiu levar o impasse à Justiça. 

A disputa envolve reivindicações salariais, participação em lucros e resultados e alguns 
benefícios que foram acertados em acordo anterior e agora estão em risco.  

 
Para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que representa os funcionários da fábrica, 
a decisão da empresa de ir à Justiça significa um “retrocesso” no histórico de 

negociações entre as duas partes.  
 

“Foi precipitado. Na história dos trabalhadores na Mercedes, os impasses sempre 
foram resolvidos numa mesa de negociações”, disse o diretor-executivo do sindicato, 
Moisés Selerges. “Vamos continuar tentando restabelecer um diálogo com a direção. 

Dialogar é sempre a saída mais inteligente”, reforçou.  
 

Em campanha salarial, com data-base em maio, os 8 mil trabalhadores da fábrica 
cruzaram os braços na segunda-feira da semana passada. No início, eles exigiam que 
a montadora, além de dar aumento real de salários, desistisse de demitir 340 

funcionários da área administrativa, mudasse o cálculo da PLR (Participação nos Lucros 
e Resultados) e mantivesse algumas cláusulas acertadas em um acordo anterior.  

 
Algumas das cláusulas em discussão são o tempo de estabilidade para trabalhadores 
que sofreram algum acidente e o complemento que eles recebem da empresa por 

quatro meses para que o auxílio-doença recebido pelo INSS chegue ao mesmo valor 
do salário.  

 
Segundo o sindicato, a questão das demissões foi superada, pelo menos por enquanto, 
com a empresa desistindo do corte de vagas. O impasse, no entanto, ainda continua 

com o reajuste salarial, a PLR, os benefícios. A empresa chegou a oferecer reposição 
dos salários pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC), além de um abono não vinculados aos vencimentos, mas os trabalhadores 
rejeitaram a proposta em assembleia.  
 

“Considerando a continuidade da paralisação e a impossibilidade de uma solução 
negociada, a Mercedes-Benz do Brasil decidiu submeter a discussão à Justiça do 

Trabalho”, escreveu a empresa em nota enviada à imprensa.  
 

A greve ocorre em um momento em que o setor volta a crescer. A fábrica da Mercedes-
Benz em São Bernardo é destinada à produção de caminhões e ônibus. Tais 
segmentos, respectivamente, apresentam crescimento de 54,9% e 81,7% no 

acumulado de janeiro a abril ante igual intervalo do ano passado, segundo a 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).  

 
A fábrica da Mercedes, que com a crise passou a produzir em somente um turno, deve 
voltar aos dois turnos no segundo semestre deste ano, conforme tem dito em 

entrevistas o presidente da empresa no Brasil, Philipp Schiemer.  
 

A unidade, que tem capacidade de produzir 80 mil veículos por ano, tem operado no 
limite de apenas um turno. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mercedes-benz-decide-ir-a-justica-contra-greve-que-ja-dura-uma-semana/


Greve da construção civil é encerrada em SP 

23/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

A greve dos trabalhadores da construção civil do Estado de São Paulo foi encerrada 
nesta terça-feira, 22, após os sindicatos representantes de patrões e trabalhadores 

chegarem a um meio termo sobre a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da 
categoria e a negociação salarial.  

 
Sindicalistas informaram ao Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo 
Estado) que foi acertada uma reposição integral do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) ao longo de um ano até a data-base de 1º de maio (1,69%).  
 

“Os trabalhadores entenderam que o setor não está tão bem para dar um ganho real 
e que podemos oferecer uma reposição do INPC, de 1,69%”, disse Haruo Ishikawa, 
vice-presidente do sindicato patronal (Sinduscon-SP).  

 
Assim, explicou o executivo, o piso no Estado para profissionais não-qualificados 

passou para R$ 1.440,87 (R$ 6,55/hora); para profissionais qualificados, R$ 1.752,80 
(R$ 7,97/h); e R$ 2.100,39 (R$ 9,55/h) para profissionais das áreas de montagem 
qualificada e instalações. Foi acordado também um aumento de R$ 16 no vale-

alimentação, para R$ 300.  
 

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São 
Paulo (Sintracon-SP), Antonio de Sousa Ramalho, citou a manutenção das cláusulas 
sociais da convenção anterior, como café da manhã e lanche da tarde. “Mais 

importante para nós: não houve aplicabilidade da reforma trabalhista”, comentou o 
sindicalista.  

 
Segundo apuração do Broadcast, foi incluída uma cláusula em que “fica ajustado que 
as empresas auxiliarão o sindicato na efetivação das arrecadações da contribuição 

negocial/assistencial de 3% dos salários ajustados devidos em maio de 2018 e 1% 
dos salários de junho de 2018 a abril de 2019 de seus empregados, sindicalizados ou 

não, em folha de pagamento”.  
 
As cláusulas sociais da Convenção têm validade de dois anos, disse Ishikawa, enquanto 

as cláusulas econômicas do acordo poderão ser renegociadas dentro de um ano. 
 

Protesto de caminhoneiros entra no 3º dia com bloqueios em rodovias 

23/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Manifestações nesta quarta-feira ocorrem em São Paulo, Minas Gerais e 
Espírito Santo  

  
 

Caminhoneiro fez barricada na Régis Bittencourt, na altura de Embu das Artes (SP), 
durante protesto na terça-feira (23) - Everaldo Silva/Futura Press/Folhapress  
 

A greve dos caminhoneiros entra no 3º dia nesta quarta-feira (23) com bloqueios em 
rodovias federais em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Eles permitem a 

passagem apenas de carros, ônibus e ambulâncias. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/greve-da-construcao-civil-e-encerrada-em-sp/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/protesto-de-caminhoneiros-entra-no-3o-dia-com-bloqueios-em-rodovias.shtml


Em São Paulo, por volta das 5h30 eram registrados ao menos três bloqueios na rodovia 
Presidente Dutra. Na região de Santa Isabel, o protesto ocorria nos dois sentidos da 
via, no km 186. 

 
Nas cidades de Jacareí e São José dos Campos, os caminhoneiros bloqueavam a via 

no sentido Rio nos quilômetros 164 e 156. 
 

No mesmo horário, os caminhoneiros também protestavam nos dois sentidos da 
rodovia Régis Bittencourt.  
 

No sentido São Paulo, o bloqueio na via ocorria do km 478 ao 477. Já no trânsito no 
sentido Paraná, estava interrompido do km 470 ao 477, na região de Jacupiranga; e 

do km 384 ao 385, em Miracatu. 
 
Na rodovia Fernão Dias, os motoristas enfrentavam ao menos 15 bloqueios em cidades 

de São Paulo e Minas Gerais.  
 

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Minas registrava outros bloqueios em trechos 
das rodovias BR-40, BR-50, BR-116, BR-153, BR-251, BR-262, BR-365 e BR-381.  
 

No Espírito Santo, o trânsito está interrompido nos quilômetros 304, 376 e 414 da BR-
101; no km 262 da BR-262; km 46 e km 50,7 da BR-259. 

 
REIVINDICAÇÕES 
Os caminhoneiros pedem mudanças na política de reajuste dos combustíveis da 

Petrobras (medida que o governo refuta) e redução da carga tributária para o diesel 
(que está em negociação).  

 
A nova política de reajustes, adotada pela Petrobras em julho do ano passado, é bem-
vista por investidores por acompanhar o padrão adotado em outros países. Alterá-la 

agora seria interpretado como intervenção do governo na estatal.  
 

Com essa nova política, os valores dos combustíveis sofrem alterações diárias que 
acompanham a cotação internacional do petróleo e a variação do câmbio.  
 

Como o dólar e o preço do óleo tiveram repiques, o valor do diesel saltou. Em um mês, 
o litro do diesel na bomba subiu 4,9%, de R$ 3,42 para R$ 3,59, segundo a ANP 

(Agência Nacional do Petróleo).  
 
À ESPERA DE ACORDO 

Na tentativa de encerrar a greve dos caminhoneiros, que já atinge 24 estados, o 
ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, anunciou, nesta terça-feira (22), que 

o governo vai zerar a cobrança da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico) sobre o diesel. Impôs, no entanto, uma condição: que o Congresso aprove 

a reoneração da folha de pagamento. 
 
“Hoje fechamos um acordo com os presidentes da Câmara e do Senado”, 

disse Guardia. “Uma vez aprovada a reoneração, sairemos com o decreto zerando 
a Cide.” 

 
O governo está cauteloso porque zerar a Cide amplia a perda de arrecadação em um 
momento de aperto fiscal. A estimativa é de uma perda de R$ 2,5 bilhões com 

a Cidemas, mas de um ganho de R$ 3 bilhões com a reoneração. 
 

A reação do Congresso, porém, se mostra inconclusiva. Logo após o anúncio, o 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que pretende colocar o projeto 
em votação na próxima semana. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/ministro-diz-que-governo-vai-reduzir-imposto-sobre-diesel-apos-congresso-aprovar-reoneracao.shtml


Porém, ao fim da noite, Maia deu uma nova declaração: que incluiria a redução 
da PIS/Cofins do diesel no projeto de reoneração da folha —o que ampliaria a perda 
fiscal. 

 
Por sua vez, o relator da proposta de reoneração, deputado Orlando Silva (PC do B-

SP), disse que não quer limitar a queda do tributo ao diesel. “Vou tentar ver se fica de 
pé uma abordagem que inclua o gás de cozinha e gasolina”, disse Silva. As conversas 

prosseguem nesta quarta (23). 
 

Greve dos caminhoneiros autônomos deixa Curitiba e região ‘ilhados’ 

23/05/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicada em 22-05-2018) 
 

Região se vale de muitos armazéns e depósitos, mas veículos têm dificuldade para 
chegar  

 
No segundo dia de greve geral, Estado contou 97 pontos de protesto (Foto: 

PRF/Divulgação)  
 

Quem trafegou entre segunda-feira e ontem pelo Contorno Sul de Curitiba se deparou 
com uma situação inusitada. Geralmente abarrotada de caminhões de carga, a estrada 
vive dias de tranquilidade por conta da greve dos caminhoneiros autônomos, iniciada 

na última segunda-feira. O cenário, inclusive, serve de alerta. Se a greve persistir por 
mais tempo, a Capital irá sofrer com o desabastecimento. 

 
De acordo com Marcos Battistella, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte 
de Cargas no Estado do Paraná (Setcepar), por conta das manifestações e bloqueios 

parciais, em rodovias federais, e também pela adesão da categoria à greve, Curitiba 
está hoje ilhada.  

 
“Os bloqueios são mais afastados da Região Metropolitana, mas como vai abastecer 
Curitiba? Estrada para São Paulo está fechada. Paranaguá, Ponta Grossa, também. 

Estamos ilhados aqui em Curitiba”, afirma o sindicalista. 
 

Ainda segundo Battistella, a Capital deve “durar um pouco mais” do que outras regiões 
do Paraná, uma vez que aqui estão os grandes depósitos e armazéns de diversas 
empresas.  

 
“Mas já começamos a ver problema de desabastecimento em algumas indústrias por 

falta de matéria-prima, provavelmente vamos ter problemas em mercados, postos de 
combustível. Acredito que a partir de amanhã a coisa comece a ficar mais pesada em 
todo o país”, destaca. 

 
Movimento começa a afetar o abastecimento  

A greve geral dos caminhoneiros autônomos começa a afetar o abastecimento, 
especialmente no interior do Estado.  Ontem, já havia registro de alguns produtores 

de leite no Oeste do Paraná que tiveram de descartar seu produto por falta de 
caminhões para o transporte. Municípios também do interior também estariam 
começando a sofrer com a falta de combustível. 

 
Ontem, a Cooperativa Central Aurora Alimentos emitiu um comunicado i nformando 

que, em consequência da greve que atinge o setor de transportes nas regiões onde 

https://www.bemparana.com.br/noticia/greve-dos-caminhoneiros-autonomos-deixa-curitiba-e-regiao-ilhados


estão instaladas as suas unidades produtivas, paralisará totalmente as atividades das 
indústrias de processamento de aves e suínos em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande 
do Sul e Mato Grosso do Sul (inicialmente) amanhã e na sexta-feira. 

 
Cide zerado 

Ontem, os presidentes do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), e da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciaram que o governo vai zerar a 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) cobrada sobre os 
combustíveis.  
 

Os parlamentares informaram que os recursos que poderão ser obtidos com o projeto 
que reonera setores da economia, ainda em tramitação no Congresso, serão usados 

para reduzir o impacto sobre o aumento do preço do diesel. 
 
O anúncio de ambos ocorreu de forma surpreendente, já que, até o fim da manhã de 

ontem, o ministro da Fazenda considerava “reduzido” o espaço para diminuir os 
tributos dos combustíveis. A equipe econômica do governo não se manifestou sobre o 

assunto. 
 
Polícias contaram 97 pontos de protesto 

 
Até o final da tarde de ontem, as polícias rodoviárias federal e estadual contavam 97 

pontos de manifestações de caminhoneiros em rodovias e estradas federais  e 
estaduais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) tinha até as 17h30, contado 47 pontos 
de manifestações, com bloqueios parciais ou apenas com os caminhões parados no 

acostamento.  
 

O Batalhão de Polícia Rodoviária contabilizou 50 pontos de protesto em rodovias 
estaduais até o final da manhã de ontem. Os caminhoneiros realizam, em pontos 
localizados, bloqueios parciais.  

 
Ontem, isso aconteceu em um trecho da BR-376, em São José dos Pinhais e na BR-

277, entre o Litoral e Curitiba. Os atos duravam pouco tempo. Na BR-116, entre 
Curitiba e Santa Catarina, também houve lentidão por causa dos protestos, assim 
como no trecho entre Curitiba e São Paulo. 

 

Greve dos caminhoneiros pode pesar no bolso dos curitibanos 

23/05/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicada em 22-05-2018) 
 
De acordo com o CNTA, preços de vários produtos devem subir a partir de hoje. Se 

greve persistir, há risco de desabastecimento  
 

 
21/05/2018 às 23:59 Atualizado em 22/05/2018 às 08:36 Rodolfo Luis Kowalski  
 
Iniciada na segunda-feira (21) em todo o Brasil, a greve dos caminhoneiros 

autônomos, deflagrada por tempo indeterminado, pode acabar pesando no bolso dos 
curitibanos.  

 
De acordo com a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), a 
partir desta terça-feira, 22, podem ocorrer os primeiros reajustes de preço em vários 

produtos. Caso a paralisação persista por mais tempo, há risco de desabastecimento. 
 

https://www.bemparana.com.br/noticia/greve-dos-caminhoneiros-pode-pesar-no-bolso-dos-curitibanos


De acordo com Diumar Bueno, presidente da CNTA, a paralisação já é a maior desde 
2015, quando a categoria havia feito a sua última greve nacional. Só no primeiro dia, 
por exemplo, foram verificados 117 pontos de paralisação em todo o país, sendo que 

nos estados da região sul, principalmente Paraná e Rio Grande do Sul, é onde o 
movimento ganhou maior apoio. 

 
“Nas rodovias, praticamente não há movimentação de caminhão. Então, todos os 

segmentos estão sendo afetados. Apenas ônibus, automóveis, ambulâncias e 
caminhões com medicamentos ou cargas vivas estariam circulando. Às demais cargas, 
a orientação é para que não carreguem e permaneçam em suas bases. Já quem estiver 

em trânsito deve aguardar nos postos da rodovia”, explica Bueno. 
 

Ainda segundo o presidente da CNTA, os caminhoneiros são responsáveis pelo 
transporte de aproximadamente 80% de tudo o que se consome e produz no Brasil.  
 

“É um país essencialmente rodoviarista”, aponta Bueno, destacando que a população 
como um todo deve começar a sentir mais fortemente o impacto da paralisação a 

partir de hoje. 
 
“Quando o movimento é expressivo e a nível nacional, haverá impactos no país todo. 

A partir de amanhã já devemos começar a ter alteração no preço de vários produtos 
e a seguir, se não houver acordo (com o governo), começa a haver o desabastecimento 

e de tudo o que é coisa, porque o transporte de tudo se passa pelo caminhão.” 
 
Um dos primeiros setores a prever dificuldades foi o agrícola. Ontem, o diretor 

executivo da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil (Acebra), Roberto 
Queiroga, destacou que a paralisação tem potencial para prejudicar o escoamento da 

safra de grãos de verão, embora destaque que o maior afetado deverá ser o Rio 
Grande do Sul – no Paraná, a previsão é de problemas em alguns pontos específicos, 
mas sem grandes prejuízos por conta do caleandário de escoamento da safra. 

 
Já o Sindicombustíveis destacou, por meio de nota, que até o momento não há 

perspectiva de falta de abastecimento. “O pólo de distribuição de Araucária teve fluxo 
normal nesta segunda-feira (ontem), com os caminhões abastecendo, pelas 
informações que temos até agora”, declarou a entidade. 

 
Ontem, foram registradas manifestações em 22 pontos de rodovias federais do Paraná. 

Não houve bloqueio total de pista. A maioria das manifestações ocuparam o 
acostamento das vias. 
 

Fim dos reajustes e abertura de negociação  
Para que a greve em todo o país seja encerrada, Diumar Bueno destaca a necessidade 

de o governo se posicionar. Segundo ele, na última semana diversos ministérios, como 
o do Transporte e da Justiça, foram notificados sobre a possibilidade de paralisação.  

 
Desde 3 de julho do ano passado, quando a Petrobras adotou um novo método de 
reajustes, o preço do diesel comercializado nas refinarias subiu 57,78%. No mesmo 

período, a inflação acumulada é de 2,68%. 
 

“Colocamos isso tudo para o governo e solicitamos, até para que não houvesse 
necessidade de greve, que aceitasse a condição de não reajustar o preço do 
combustível por no mínimo seis meses e que fosse aberta uma negociação para 

discutir um plano de preço diferenciado para o setor de transporte rodoviário de carga.  
 

Mas o governo está deixando o movimento crescer a cada hora”, afirma o presidente 
da CNTA. 
 

 



Greve de caminhoneiros já afeta linha de produção de GM e Ford 

23/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Distribuição de veículos prontos enfrenta dificuldades, diz General Motors  
A greve dos caminhoneiros, que protestam contra o aumento do preço do óleo diesel, 

começou a prejudicar a logística do setor automotivo, interrompendo a produção e 
dificultando a chegada dos carros nas concessionárias e nos portos para exportação. 

 
Segundo apurou a reportagem, quatro fábricas já estão paradas: Gravataí (RS) e São 
Caetano do Sul (SP), da General Motors, Camaçari (BA), da Ford, e Taubaté (SP), 

também da Ford. Nas três primeiras, faltam peças para a produção dos veículos, 
enquanto a unidade de Taubaté (SP) parou porque produz motores e transmissões 

para Camaçari. 
 
Segundo uma fonte do setor, outra fábrica que pode parar ainda nesta terça-feira (22) 

ou no máximo na quarta-feira (23), se a greve persistir, é a linha de veículos da 
Volkswagen também em Taubaté (SP). 

 
“Se a situação não se resolver até o fim desta semana, teremos um problema setorial 
grave”, disse Antonio Megale, presidente da Anfavea, associação que reúne as 

montadoras de veículos. Uma trepidação no setor automotivo, que representa 4% do 
PIB e mais de 20% da indústria, pode ter impacto na retomada da economia brasileira. 

 
Nesta terça-feira (22), os caminhoneiros voltaram a bloquear as rodovias de todo o 
país pelo segundo dia, com manifestações espalhadas por 23 Estados, contra os preços 

da gasolina e do óleo diesel, que vem subindo com vigor após a mudança na política 
da Petrobras. 

 
A estatal, que sofreu pesados prejuízos com o controle de preços no governo Dilma, 
passou a repassar diariamente as variações do petróleo no mercado externo para os 

preços internos desde o início da gestão Temer. A situação, no entanto, se agravou 
recentemente, por conta da guinada do petróleo nas bolsas internacionais. 

  
A greve dos caminhoneiros provocou uma queda de braço no governo entre o 
presidente da Petrobras, Pedro Parente, que não aceita ingerência política na estatal, 

e o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, que resiste a reduzir impostos para 
compensar a alta do petróleo. Cerca de 50% dos preços dos combustíveis são 

impostos. 
  
O setor automotivo é um dos mais sensíveis à greve dos caminhoneiros, porque é 

dependente do transporte por caminhão —seja para receber as peças que abastecem 
as fábricas ou para levar os carros até as concessionárias e até os portos onde são 

exportados.  
 

Na Bahia, onde a greve começou na sexta-feira, as peças importadas pela Ford não 
estão conseguindo chegar na fábrica por conta da falta de caminhões ou até por 
piquetes dos grevistas. Cerca de 1,7 mil carros que deveriam ter sido exportados 

também não chegaram no porto. 
  

Outro problema grave para o setor é a entrega dos veículos prontos nas 
concessionárias. Com a greve, os carros estão sendo embarcados nos caminhões 
cegonhas, mas permanecem no pátio das transportadoras em todo o país, correndo o 

risco de serem danificados.  
 

As concessionárias possuem um estoque um pouco maior de carros, mas pode 
começar a faltar veículos nas lojas se a greve se estender por mais de uma semana, 
informam pessoas que conhecem a logística do setor. 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/greve-de-caminhoneiros-paralisa-linhas-de-producao-da-gm.shtml
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Procurada, a GM confirmou que está com problemas, mas não deu detalhes, e a Ford 
preferiu não se manifestar. 
  

“A GM informa que o movimento dos caminhoneiros está impactando o fluxo logístico 
em suas fábricas no Brasil, com reflexo nas exportações. Com a falta de componentes, 

as linhas de produção começam a ser paralisadas e também estamos enfrentando 
dificuldades na distribuição de veículos à rede de concessionárias", diz a companhia, 

em nota. 
 

Governo propõe queda de 5 centavos no combustível para encerrar greve 

23/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Planalto anunciou acordo com o Congresso para zerar a Cide (um tipo de 
tributo) do óleo diesel. Medida não compensaria nem sequer os reajustes da 

última semana  
 

 
Protesto de caminhoneiros na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na terça-feira 
(22): grevistas consideraram medida do governo insuficiente e mantêm mobilização. 

Antonio Cruz/Agência Brasil/Fotos Públicas  
   

O governo anunciou na terça-feira (22) um acordo com o Congresso para zerar a Cide 
(um tipo de tributo) do diesel. Mas o impacto da medida será quase imperceptível nos 

preços na bomba. A alíquota da Cide sobre o combustível é de R$ 50 por metro cúbico, 
o equivalente a R$ 0,05 (cinco centavos) por litro. 

 
Com a retirada do tributo, o Planalto esperava convencer caminhoneiros autônomos a 

retomar as atividades e desobstruir rodovias – eles estão em greve desde o início da 
semana, o que já ameaça o abastecimento e a produção de diversos setores. Os 
motoristas, no entanto, consideraram a medida insuficiente e mantêm os protestos. 

 
Uma redução de cinco centavos no preço do diesel não compensaria nem sequer os 

reajustes da última semana. Na quarta-feira passada (16), a Petrobras vendia o 
combustível em suas refinarias por R$ 2,27 o litro, em média, sem contar impostos. 

Desde então, o preço médio subiu sete centavos, chegando a R$ 2,34 por litro nesta 
quarta (23). Nos últimos três meses, o aumentou foi de 52 centavos. 

 
Com a nova política da Petrobras, implantada no início de julho de 2017, os valores 
dos combustíveis na refinaria são alterados quase todos os dias, conforme as variações 

do preço do petróleo no mercado internacional. E ele subiu bastante de lá para cá. 
 

Estava perto de US$ 48 por barril e nos últimos dias passou de US$ 79. O dólar 
também avançou muito desde então, saindo da casa dos R$ 3,30 para quase R$ 3,70. 
 

O impacto sobre o consumidor é nítido. O preço médio do diesel nos postos do país era 
de R$ 2,99 por litro em junho de 2017, segundo pesquisas da ANP, agência reguladora 

do setor. Na semana passada, o valor médio chegou a R$ 3,60 – uma alta de 61 
centavos, ou 20%, em menos de um ano. 

 
A gasolina, por sua vez, subiu de R$ 3,55 para R$ 4,28 por litro no mesmo intervalo, 

o que corresponde a um aumento de 73 centavos, ou 21%. Pelo menos por enquanto, 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/governo-propoe-queda-de-5-centavos-no-combustivel-para-encerrar-greve-cbz3km2qte58kwps63bv4iybj
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o governo não sinalizou a intenção de reduzir ou zerar a Cide da gasolina, cuja alíquota 
é de R$ 100 por metro cúbico, ou dez centavos por litro. 
 

Jungmann: existem efeitos da greve dos caminhoneiros, mas são pontuais 

23/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Um comitê de crise foi criado pelo governo federal para acompanhar nacionalmente 

os efeitos da greve dos caminhoneiros contra o preço do óleo diesel, segundo o 
ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Ele minimizou, no entanto, os 
prejuízos das manifestações, que, em sua opinião, ainda não interferem no dia-a-dia 

da população.  
 

“Em alguns Estados, (os prejuízos da greve) já cessaram. Não há maiores dificuldades 
no Estado de São Paulo e, em alguns outros, continuamos tendo problema. Estamos 
fazendo parcerias com os governos dos Estados e isso é uma questão de ordem 

pública, responsabilidade sobretudo dos Estados.  
 

Mas estamos à disposição. A Polícia Rodoviária Federal está à disposição, se necessário 
for”, afirmou o ministro após participar de encontro com o presidente do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira.  

 
Segundo Jungmann, os efeitos econômicos da greve são pontuais. Ele citou o porto de 

Suape, em Pernambuco, onde um bloqueio impede a saída de combustível de aviação.  
 
“Estamos em contato, falando com o governador, com o secretário de Segurança, 

acompanhando toda essa movimentação. Mas reitero que até aqui não houve 
nenhuma solicitação dos Estados para que o governo federal disponibilize recursos e 

força”, disse. 
 

Sindilat-RS pede ao governo urgência na solução dos protestos 

23/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Sindicato das Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul (Sindilat-RS) solicitou 
ao governo uma “rápida resposta” em relação ao movimento dos caminhoneiros, que 
protestam em vários pontos do País por causa do preço do óleo diesel.  

 
Conforme o Sindilat-RS informou, em nota, o ato está represando cargas de produtos 

perecíveis da cadeia produtiva nas vias gaúchas e “já compromete a atividade fabril 
nesta terça-feira”.  
 

“Sem a liberação dos veículos, os laticínios gaúchos ficam impossibilitados de realizar 
a captação de 12,6 milhões de litros de leite cru em 65 mil propriedades rurais do Rio 

Grande do Sul”, informou o sindicato.  
 

“O leite é um produto vivo e sujeito a rígidas normas de captação. Se os veículos não 
chegarem às propriedades dentro do prazo, os produtores terão sua produção 
descartada, um prejuízo gigantesco para um setor que vive momento de dificuldade 

ímpar em sua história.”  
 

O Sindilat disse, ainda, que se solidariza com o movimento dos caminhoneiros mas, 
em caráter emergencial, solicita que o governo negocie com os manifestantes a 
flexibilização para o livre trânsito de caminhões de leite carregados ou não, até porque 

estes estão devidamente identificados para essa finalidade conforme prevê a Lei do 
Leite. 

 
 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/jungmann-existem-efeitos-da-greve-dos-caminhoneiros-mas-sao-pontuais/
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Abcam defende continuidade de protesto até posicionamento do governo 

23/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

A Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) defendeu em nota “firmeza” nos 
protestos em todas as regiões do País até que haja “um posicionamento efetivo” do 

governo em relação aos tributos sobre os combustíveis. 
 

“Apesar de o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ter manifestado 
interesse em reduzir a alíquota da Cide, a categoria manterá a agenda de protestos 
pelo País. É imprescindível uma política de isenção de impostos incidentes no óleo 

diesel e controle dos aumentos do combustível”, disse a associação.  
 

O presidente da Abcam, José da Fonseca Lopes, divulgou vídeo no site da associação 
pedindo aos caminhoneiros que deem continuidade às manifestações. “Hoje a 
Petrobras resolveu diminuir o preço do combustível, entretanto isso não resolve o 

nosso problema.  
 

Queremos uma política de redução de impostos e controle dos aumentos dos 
combustíveis”, afirmou Lopes. “Esperamos uma resposta do governo. Até lá, 
continuaremos a manifestar nossa insatisfação.”  

 
A associação ressaltou na mesma nota que os tributos são responsáveis por 27% do 

preço final do produto, sendo 1% Cide, 12% PIS/Cofins e 14% ICMS. 
 

Caminhoneiros mantêm greve à espera de acordo sobre diesel 

23/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Fazenda se diz disposta a zerar Cide, se Congresso aprovar reoneração da 
folha  
 

Na tentativa de encerrar a greve dos caminhoneiros, que já atinge 24 estados, o 

ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, anunciou, nesta terça-feira (22), que o governo 
vai zerar a cobrança da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) 

sobre o diesel. Impôs, no entanto, uma condição: que o Congresso aprove a 
reoneração da folha de pagamento. 
 

“Hoje fechamos um acordo com os presidentes da Câmara e do Senado”, disse 
Guardia. “Uma vez aprovada a reoneração, sairemos com o decreto zerando a Cide.” 

O governo está cauteloso porque zerar a Cide amplia a perda de arrecadação em um 
momento de aperto fiscal. A estimativa é de uma perda de R$ 2,5 bilhões com a 
Cidemas, mas de um ganho de R$ 3 bilhões com a reoneração. 

 
A reação do Congresso, porém, se mostra inconclusiva. Logo após o anúncio, o 

presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que pretende colocar o projeto 
em votação na próxima semana. 
 

Porém, ao fim da noite, Maia deu uma nova declaração: que incluiria a redução da 
PIS/Cofins do diesel no projeto de reoneração da folha —o que ampliaria a perda fiscal. 

 
Por sua vez, o relator da proposta de reoneração, deputado Orlando Silva (PC do B-

SP), disse que não quer limitar a queda do tributo ao diesel. “Vou tentar ver se fica de 
pé uma abordagem que inclua o gás de cozinha e gasolina”, disse Silva. As conversas 
prosseguem nesta quarta (23). 
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Os caminhoneiros pedem mudanças na política de reajuste dos combustíveis da 
Petrobras (medida que o governo refuta) e redução da carga tributária para o diesel 
(que está em negociação).  

 
A nova política de reajustes, adotada pela Petrobras em julho do ano passado, é bem-

vista por investidores por acompanhar o padrão adotado em outros países. Alterá-la 
agora seria interpretado como intervenção do governo na estatal.  

 
Com essa nova política, os valores dos combustíveis sofrem alterações diárias que 

acompanham a cotação internacional do petróleo e a variação do câmbio.  
 
Como o dólar e o preço do óleo tiveram repiques, o valor do diesel saltou. Em um mês, 

o litro do diesel na bomba subiu 4,9%, de R$ 3,42 para R$ 3,59, segundo a ANP 
(Agência Nacional do Petróleo).  

 
Mexer nos tributos significa tirar receita pública quando o Estado opera no vermelho —
mas sobrou apenas essa linha de ação. Quase 30% do valor do diesel na bomba é 

composto por tributos federais e estaduais. No caso da Cide, pela regra, a cada metro 
cúbico de diesel vendido, R$ 50 são retidos —ou R$ 0,05 por litro. 

 
Pessoas que participam das conversas afirmam que o governo também estuda zerar 
a Cide sobre a gasolina e pretende discutir com os estados uma forma de reduzir o 

ICMS sobre combustíveis. 
 

A informação de que a Cide sobre o diesel pode ser zerada, porém, não animou os 
integrantes da paralisação. “A adesão tem aumentado e amanhã [quarta] vai piorar. 
Infelizmente. Tivemos a informação de que querem tirar a Cide, sem negociar com a 

gente. Ela é 10% [do problema], não vai ajudar, tem de tirar tudo [impostos]”, disse 
à Folha José da Fonseca Lopes, presidente da Abcam. 

 
 De acordo com Fonseca, preocupa o fato de o movimento não ter sido chamado para 
sentar com o governo.  

 
“[Os manifestantes] Acham o governo está fazendo pouco-caso e que o movimento 

não vai levar a nada. Se amanhã pegar no breu, vai parar tudo, vai parar os cinco 
dias. Não é isso que nós queremos. Mas é o que o governo está tentando”, disse 
Fonseca.  

 
Nesta quarta, o preço do diesel cai pela primeira vez desde o dia 10. “A redução é 

simples de entender: houve uma redução do câmbio. Essa política funciona tanto em 
momentos de alta quanto de baixa”, disse o presidente da Petrobras, Pedro Parente. 
 

 
 



Analistas veem governo sem espaço de manobra com preço da gasolina 

23/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Analistas que acompanham o setor de energia veem o governo sem espaço de 
manobra para promover mudanças no preço dos combustíveis.  

 
Qualquer modificação no modelo atualmente posto, que prevê que a gasolina 

acompanhe o preço internacional do barril de petróleo, colocaria o governo numa 
situação de "cobertor curto", pontuam. 
 

De um lado, população, possíveis eleitores e caminhoneiros estão insatisfeitos com as 
sequentes altas do diesel e da gasolina.  

 
De outro, a atual diretoria da Petrobras já deixou claro que não aceita ingerências 
externas. Qualquer imposição governamental no preço do combustível também seria 

mal vista pelo mercado e reduziria a atratividade dos ativos de refino da Petrobras 
atualmente à venda.   

 
Uma terceira saída seria reduzir o preço da gasolina via redução de impostos, 
possibilidade aventada pelo ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, atual pré-

candidato do MDB às eleições presidenciais, algo que também não agrada. Essa 
medida, alertam analistas, poderia fragilizar a já combalida situação fiscal do governo 

central.  
 
Nesta quarta, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, se reuniu com o ministro da 

Fazenda, Eduardo Guardia, com o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e com 
o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. Na saída do encontro em Brasília, 

Parente afirmou que não havia hipótese de o governo pedir mudança na política de 
preços.  
 

Em relatório divulgado nesta quarta-feira (22), os analistas do banco UBS alertam que 
"eles podem fazer isso novamente", referindo-se à política estatal de controle do preço 

dos combustíveis, que vigorou nos governos de Dilma Rousseff. 
 
A medida, tomada à época para conter a inflação, foi feita em detrimento do caixa da 

Petrobras, que àquela altura já vinha de perdas com a corrupção descortinada pela 
operação Lava Jato. 

 
Desde segunda-feira (20), quando a Petrobras anunciou seu sexto aumento para o 
diesel e o décimo segundo para a gasolina, que caminhoneiros fazem protestos nas 

principais rodovias do país. 
 

A crítica é com relação aos aumentos em momento que o Brasil se encontra em certa 
dificuldade de superar a crise econômica. 

 
De acordo com a análise do UBS, assinada pelos analistas Luiz Carvalho e Gabriel 
Barra, o banco não vê solução fácil para a questão.  

 
"Um caminho seria a redução de impostos [que incidem sobre os combustíveis], o que 

iria afetar a delicada situação fiscal do país. Outro seria controlar novamente os preços 
praticados pela Petrobras nas refinarias, o que pode acelerar possíveis mudanças na 
gestão da estatal que levou à empresa a sua posição atual mais sólida 

[financeiramente]", afirma o relatório. 
 

 O UBS também destaca a dificuldade política do governo em se movimentar em ano 
eleitoral. O analista de energia da consultoria Tendências, Walter De Vitto, lembra 
ainda que do jeito que está, a política de preços, que tem levado a altas seguidas dos 
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combustíveis, beneficia indiretamente governadores de estado, já que aumenta a 
arrecadação de ICMS que incide sobre os produtos derivados de petróleo.  
 

Essa seria, portanto, mais uma batalha política próxima às eleições que o governo não 
teria condição de comprar.  

 
Atualmente, um terço do preço da gasolina vendida ao consumidor final é composta 

pelo preço do barril do petróleo. Os outros dois terços seriam impostos, a maior parte 
federal, como PIS, Cofins e a Cide, e custos de logística.  
 

As condições internacionais não apontam para uma queda do preço do petróleo, ao 
contrário. Depois de chegar o fundo do poço, a US$ 47 o barril, em junho do ano 

passado, o preço só fez subir. O barril está cotado atualmente em cerca de US$ 78 
dólares-- alta de quase US$ 30 em um ano. 
 

Diversos fatores levaram ao cenário atual. O primeiro seria a melhora da economia de 
China, Brasil e Rússia, pelos Brics, a recuperação mais consistente da Europa e a 

evolução da economia americana.  
 
A OPEP (Organização dos Países Produtores de Petróleo), por sua vez, tem reduzido 

produção, forçando para cima o preço do barril. A Venezuela, que tem uma das 
maiores reservas entre os integrantes da OPEP, tem reduzido sua produção por conta 

da crise econômica e política que atravessa. 
 
Por último, o recente embargo comercial levantado pelos EUA contra o Irã, um 

importante produtor de petróleo, também levam analistas a crer em um aumento da 
cotação em futuro breve.  

 
Esses cenários prenunciam período de alta contínua no preço do barril. De acordo com 
a política atual da Petrobras, isso significará mais aumentos nos combustíveis nos 

próximos meses.  
 

Nesta terça-feira (21), em meio à greve dos caminhoneiros, a petroleira anunciou 
redução dos preços de gasolina e diesel no país, sem explicar, contudo, o motivo, já 
que o petróleo tem subido nas últimas semanas.  

 
A gasolina passou de R$ 2,0867 o litro para R$ 2,0433. Já o diesel saiu de R$ 2,3716 

para R$ 2, 3351.  
 
Para De Vitto, da Tendências, o governo de Michel Temer deveria bancar o que definiu 

como nova política de preços, de que a gasolina irá acompanhar a cotação 
internacional do barril.  

 
Na condição de pré-candidato, o próprio Henrique Meirelles disse em evento no Rio na 

semana passada que não tem interesse em "fazer política populista" com o preço dos 
combustíveis.  
 

Nesta semana, no entanto, o governo tem buscado uma forma de evitar desgaste de 
olho no cenário eleitoral.  

 
"Esse debate [do aumento dos combustíveis] deveria já ter sido superado. É um 
debate, sem dúvida, estimulado pela eleição.  

 
A reação do consumidor é compreensível. Mas cabe ao governo bancar a política que 

ele anunciou e que colocou a Petrobras em um rumo correto.  
 
O preço da gasolina no mundo todo é esse, não tem o que fazer", afirma. 

 



Artigo: Esmola eleitoreira com a gasolina 

23/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Governo e Congresso jogam dinheiro fora para conseguir desconto de no 
máximo R$ 0,07  

Sete centavos. É quanto pode baixar o preço da gasolina caso seja repassada para o 
consumidor a zeragem da Cide, imposto cobrado sobre combustíveis. No caso do 

diesel, cinco centavos. 
 
Hum. 

Esse desconto deve ser diluído na cadeia de distribuição. Se não sumir por aí, bastam 
uns três reajustes da Petrobras para que esses centavos escorram pelo ralo. 

 
É no que vai dar a promessa dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), e do 
Senado, Eunício Oliveira (MDB), combinada com Michel Temer, adiantada no caso do 

diesel, “tentativa” na gasolina. 
 

Zerando a Cide sobre todos os combustíveis, o governo federal vai perder cerca de R$ 
4,1 bilhões em receita de impostos, em um ano. Estados e municípios, R$ 1,7 bilhão. 
É o custo do populismo. 

 
Gasolina tributada 

Em São Paulo, onde o preço da gasolina é menos salgado, o litro custava em média 
R$ 3,95 no começo de maio, segundo a ANP. Cerca de 34% desse valor é imposto 
indireto (PIS/Cofins, Cide e ICMS), o equivalente a R$ 1,34. 

 
No Rio, onde a gasolina é cara, o litro saía por R$ 4,70, em média, com 42% de 

imposto indireto, o equivalente a R$ 1,97. Por falar no assunto, o imposto sobre a 
gasolina é maior nos estados mais falidos: Rio, Minas e Rio Grande do Sul. 
 

Em julho do ano passado, o governo federal, na pindaíba, aumentou o PIS/Cofins sobre 
a gasolina. Passou a cobrar mais R$ 0,33 por litro de gasolina misturada a etanol. 

Desde então, a margem (“lucro”) das empresas distribuidoras de combustíveis diminui 
um pouco. Os sete centavos de Maia e Oliveira podem alegrar essas empresas. 
 

Sim, o preço da gasolina da Petrobras é alto, dada a nossa relativa pobreza de país de 
renda média que paga de resto imposto “europeu” sobre combustíveis. Mas está mais 

ou menos em linha com os do mercado mundial, uns 10% abaixo, no cálculo de alguns 
especialistas. 
 

Bulir com preços tem efeito em geral ruim. Alguém paga o favor e, enfim, é uma 
distorção econômica estimular o consumo de um bem que está caro, passando a conta 

para alguém. 
 

A Petrobras pagou essa conta, sob Dilma Rousseff, e foi à ruína, o que agravou a 
recessão. O governo pode pagar a conta, via subsídios disfarçados, baixando impostos 
(privilegiando quem tem carro). Como o governo está quebrado, vai ter de cortar mais 

gasto ou fazer mais dívida. 
 

Sim, a Cide é um imposto regulatório, que servia justamente para atenuar os reajustes 
por um tempo. Quando o preço da Petrobras subia, baixava-se o imposto, e vice-
versa. 

 
A petroleira poderia assim cobrar preço de mercado; o governo absorvia as variações, 

por um tempo. A Cide era uma espécie de fundo regulador de preços. 
 
Dentro de certos limites de variações de preços mundiais, era possível estabilizar o 

custo para o consumidor, evitar choques, um paliativo conveniente para uma 
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economia torta como a do Brasil. Mas, se o preço mundial mudava muito por muito 
tempo, era preciso repassar a variação, para cima ou para baixo. Dilma zerou a Cide 
e acabou com o atenuante; Temer a imita. 

 
É possível fazer algo mais? Os impostos federais sobre combustíveis são um valor fixo 

por litro (por exemplo, R$ 0,65 por litro de gasolina com etanol). O ICMS, estadual, é 
uma porcentagem, método de cobrança que amplifica a variação dos preços. Mas, caso 

os estados aceitassem a mudança, fixariam o valor do imposto pelo teto. 
 
Mexer em preço é ruim. Saídas, só de médio prazo. A concorrência de energia mais 

limpa pode ajudar (mesmo o etanol), temos de usar menos carro, os veículos têm de 
ser mais eficientes.  

 
Vinicius Torres Freire - Na Folha desde 1991. Foi secretário de Redação, editor de 
'Dinheiro', 'Opinião' e correspondente em Paris.  

 

Artigo: Discussão sobre combustíveis revela fragilidade do ambiente 
institucional 

23/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Regras existem para dar previsibilidade, e não apenas econômica, para quem 
vive em sociedade  
 

Enquanto escrevo, caminhoneiros protestam contra o aumento do diesel, poucos dias 
depois de o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, afirmar que o governo quer 
discutir a política de preços dos combustíveis. 

 
Segundo o ministro, “está subindo demais”, aventando a possibilidade de reavaliação 

dos impostos, além da política de preços da Petrobras. São ambas péssimas ideias, 
embora possam, como é, infelizmente, comum no Brasil, prosperar ambas. 
 

A origem da questão é o aumento dos preços internacionais de petróleo e derivados. 
O barril de Brent subiu de US$ 45 para perto de US$ 80 de meados do ano passado 

para cá, na esteira de problemas geopolíticos (a crise com o Irã), bem como o colapso 
da produção na Venezuela. A ele se soma a valorização global do dólar, cujas 
repercussões domésticas analisamos na semana passada. 

 
Nesse contexto, deveria a Petrobras ignorar o ocorrido e manter os preços de 

derivados isolados dos mercados internacionais? A resposta é um sonoro não, por pelo 
menos dois motivos. 
 

Do ponto de vista da empresa, essa política seria ruinosa. Não se trata de especulação, 
mas simples observação dos efeitos destrutivos dessa mesma posição adotada durante 

o governo anterior para evitar aceleração ainda maior da inflação. Foram anos de 
perdas multibilionárias para a empresa, R$ 81 bilhões (a preços de 2017), acumuladas 
entre 2014 e 2016, que contribuíram para transformá-la na empresa de petróleo mais 

endividada do mundo. 
 

Já do ponto de vista de funcionamento de mercados, há problemas com esse tipo de 
política. Preços mais elevados de uma mercadoria sinalizam a necessidade de reduzir 

seu consumo em nome da eficiência econômica. Quando se impede o funcionamento 
dessa sinalização, o consumo não cede e precisamos entregar mais mercadorias em 
troca daquela, mercadorias que poderiam ser destinadas à aquisição de produtos que 

entregassem o mesmo bem-estar, ou ainda mais. 
 

Note-se que essa mesma crítica se aplica a medidas de redução da carga tributária 
sobre combustíveis fósseis, pois interferem com a reação de mercado. Sim, há sempre 
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a possibilidade de argumentar que a tributação em si já afeta o funcionamento do 
mercado, mas noto que:  
 

a) há consequências negativas no uso de combustíveis fósseis (poluição, por exemplo) 
que não são integralmente capturadas nos preços, justificando em alguns casos a 

tributação; 
e b) uma coisa é discutir o nível correto da tributação de combustíveis, outra, bastante 

distinta, é alterar impostos para mascarar a flutuação de preços sem maiores 
ponderações sobre seus efeitos colaterais. 
 

Por fim, muito embora os R$ 5,7 bilhões/ano arrecadados pela Cide representem 
parcela irrisória (cerca de 0,5%) da receita do governo federal, o quadro fiscal é grave 

o suficiente para não justificar medidas de renúncia tributária, ainda mais no caso da 
gasolina, que beneficiaria desproporcionalmente a parcela mais rica da população. 
 

Mesmo que essas propostas não se concretizem, essa discussão é reveladora da 
fragilidade do ambiente institucional brasileiro. 

 
Regras existem precisamente para dar previsibilidade, e não apenas econômica, para 
quem vive em sociedade. Se formos discutir mudança de regras em reação a cada 

evento que nos contrarie, não é difícil concluir que o quadro institucional não é estável. 
E ainda há quem procure a razão do baixo investimento no país... 

  
Alexandre Schwartsman - Ex-diretor de Assuntos Internacionais do BC, é doutor 
em economia pela Universidade da Califórnia. 

 

Política de preços de combustíveis permanece inalterada, diz Petrobras 

23/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 
Em resposta a ofício enviado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Petrobras 

afirma que a sua política de preços para a gasolina e o diesel continua inalterada. O 
ofício foi motivado por notícias em diversos veículos de comunicação sobre a redução 

dos preços anunciada nesta terça-feira, 22.  
 
A partir desta quarta-feira, 23, o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas 

refinarias será de R$ 2,0433, com queda de 2,08% em relação à média atual de R$ 
2,0867. Essa é a primeira queda após cinco dias consecutivos de alta. No mês de maio, 

o combustível acumula alta de 13,6%.  
 
Já o valor médio nacional do litro do diesel A caiu para R$ 2,3351, 1,54% menor do 

que a medida atual de R$ 2,3716. No mês, o produto acumula alta de 10,6%.  
 

No comunicado, a Petrobras ressalta que as reduções foram definidas de forma 
“estritamente técnica”, e decorrem da aplicação normal dos princípios e processos de 

reajustes previstos na política de preços. A companhia afirma que a decisão reflete as 
variações dos itens do preço de paridade internacional (PPI), como câmbio e fretes 
marítimos. 

 

Anec orienta associados a informar importador sobre risco de atraso em 
embarque 

23/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) recomendou aos associados 
na noite desta terça-feira, 22, que, caso a greve dos caminhoneiros prossiga, 

comuniquem a seus clientes a possibilidade de atrasos nos embarques nos próximos 
dias.  
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“Caso a situação não seja rapidamente resolvida, recomendamos fortemente aos 
nossos associados para que informem suas contrapartes acerca de possíveis atrasos 
nos embarques programados para os próximos dias, em razão da falta de carga nos 

terminais portuários”, diz a entidade no comunicado assinado pelo diretor-geral da 
Anec, Sérgio Mendes.  

 
Segundo a Anec, manifestantes realizaram diversos bloqueios de estradas por todo o 

território nacional, “comprometendo o fluxo de carregamentos destinados aos portos 
e terminais portuários”. 
 

Paranaguá: com bloqueios, volume de cargas que entram no porto volta a 

cair 

23/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 
A paralisação dos caminhoneiros voltou a afetar o fluxo de entrada de caminhões no 

Porto de Paranaguá nesta terça-feira, 22, informou a Administração dos Portos de 
Paranaguá e Antonina (Appa). O sistema de agendamento de caminhões graneleiros 

tinha 1 mil caminhões agendados entre o fim da tarde de segunda-feira e o fim da 
tarde de terça-feira, mas só 45 entraram no porto.  
 

O estacionamento de caminhões de Paranaguá estava vazio na tarde de terça-feira, 
segundo a Appa. A administração informou ainda que o porto está segurando a 

emissão de novas cotas de agendamento de caminhões para evitar problemas 
logísticos de concentração de chegada de veículos caso as paralisações sejam 
encerradas nos próximos dias.  

 
Os embarques no porto prosseguiram normalmente na terça-feira por causa da 

quantidade de grãos em estoque, mas, se a paralisação continuar por mais dias, pode 
começar a afetar o fluxo de exportação, segundo a Appa.  
 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná contabilizava 40 manifestações de 
caminhoneiros no Estado no fim da tarde de terça-feira. Um dos locais onde havia 

interdição em meia pista era justamente o km 6 da BR-277 em Paranaguá, que dá 
acesso ao porto.  
 

Também há interdição de meia pista no km 158 da BR-376 em Mandaguaçu, no km 
189 da BR-376 em Marialva, no km 625 da BR-376 em São José dos Pinhais e no km 

213 da BR-376 em Mandaguari. Nos demais pontos, segundo a PRF, as manifestações 
ocorriam fora da pista. 
 

Editorial: Resistir às tentações 

23/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo  

 
Não é razoável interferir na Petrobras ou baixar impostos no atropelo em 

meio à crise fiscal 

 
Daniel Castellano/Gazeta do Povo  

 
No segundo dia da paralisação de caminhoneiros contra a alta dos combustíveis, a 

Petrobras anunciou uma queda no preço nas refinarias para amanhã (23). É a primeira 
após 20 dias de altas consecutivas. Desde julho do ano passado, a estatal reajusta os 
preços, quase diariamente, de acordo com o mercado internacional, o que resultou 
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num aumento de 23,7% no diesel e 22,2% na gasolina. Os consumidores reagiram. 
Com a deflagração da greve dos caminhoneiros e o anúncio da reunião entre governo 
e Petrobras, surgiram preocupações de que a empresa seria pressionada a rever sua 

política de preços.  
 

Felizmente, não foi isso que ocorreu até agora, mas a greve a ainda não acabou e, 
apesar das indicações do governo de que vai zerar a Cide, é preciso fazer um chamado 

à razoabilidade. 
 
Hoje (22) pela manhã, presidente da estatal, Pedro Parente, correu dizer que a política 

de preços não mudará e que a decisão do reajuste foi uma decorrência da alteração 
do câmbio.  

 
A equipe econômica do governo também se apressou em mostrar que o governo não 
pressionaria a Petrobras para baixar o preço e que está apenas estudando cenários. 

 
A preocupação das autoridades em passar a mensagem correta é mais que justificada: 

o controle artificial dos preços na empresa para segurar a inflação foi uma das muitas 
chagas do governo Dilma Rousseff e rendeu perdas da ordem de US$ 40 bilhões para 
a estatal. Voltar aos tempos sombrios de intervenção reverteria o até agora bem-

sucedido projeto de recuperação da empresa.  
 

No início do mês, após divulgar seu resultado financeiro do primeiro trimestre, que 
mostrava o maior lucro desde 2013, a Petrobras atingiu um valor de mercado recorde 
de R$ 312,5 bilhões.  

 
Além de ter alterado a política de preços, a nova administração da empresa, desde 

2016, tem revisado os planos de investimentos, vendendo ativos para reduzir dívidas 
e focando em setores estratégicos, e buscado tornar a operação mais eficiente. O 
montante da dívida ainda é imenso – US$ 81 bilhões –, mas o plano tem atraído a 

confiança do mercado e melhorado os números da empresa. Diante do descalabro que 
lhe foi legado pelo lulopetismo, é um resultado a ser comemorado. 

 
Não há sinais de que as condições que criaram o atual impasse desapareçam no curto 
prazo  

 
Por outro lado, Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, e Eunício Oliveira 

(MDB-CE), presidente do Senado, atravessaram a equipe econômica e anunciaram a 
intenção de zerar a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre 
o combustível. Não há garantias de que a medida, nessas condições, seja repassada 

para o consumidor final, pois a margem pode ser incorporada pelos intermediários.  
 

Além disso, os impostos federais – que compreendem também o Pis/pasep e o Cofins 
– representam apenas 16% no preço final do combustível, frente a 29% do ICMS 

estadual. Também se diga que baixar impostos no atropelo é temerário, dada a 
situação fiscal do governo. Se essa for a opção, ficará a impressão de que o país não 
se livrou do populismo econômico e que, em cenário de aperto, ganha quem grita mais 

alto.  
 

Pior ainda, não há sinais de que as condições que criaram o atual impasse 
desapareçam no curto prazo. A alta dos preços de petróleo no mercado internacional 

não dá sinais de arrefecer, na medida em que os efeitos da saída dos Estados Unidos 
do Acordo Nuclear do Irã seguem indefinidos.  
 

Desde a retirada das sanções, o Irã dobrou suas exportações de petróleo de 1.2 para 
2.4 milhões de barris por dia. A produção na Venezuela segue em queda, os estoques 

da OCDE estão no menor nível em três anos e não há sinais de que a demanda vá 
diminuir. Por outro lado, a alta de preços pode estimular a oferta decorrente do 
aumento da extração nos Estados Unidos. 



Por isso, não se pode descartar, a depender da trajetória dos preços no mercado 
internacional e do câmbio, que a pressão continue ou mesmo cresça sobre o governo, 
que já queimou quase todo seu capital político. Nesse cenário, as tentações de 

interferência na Petrobras ou de sangrar ainda mais as contas públicas não estão 
afastadas – e nenhuma das opções é razoável.  

 
A melhor solução é apostar no longo prazo, contendo a trajetória fiscal, diminuindo a 

alta carga tributária que onera os combustíveis e garantindo a concorrência para que 
o mercado de refino deixe de ser dominado pela Petrobras – as condições legais para 
isso já existem desde 1997 e são justamente os subsídios do governo e as distorções 

nos preços os principais entraves à concorrência nessa área. Se o Brasil quiser seguir 
a trilha do desenvolvimento econômico com liberdade de mercado, será preciso resistir 

às tentações do curto prazo. 
 

Fecombustíveis avalia que royalties podem compensar redução de impostos 

23/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

A Fecombustiveis, federação que reúne sindicatos de donos de postos de combustíveis 
no Brasil menos São Paulo, aposta no aumento da arrecadação de royalties com a alta 
do preço do petróleo para compensar uma eventual redução de impostos incidentes 

na gasolina e no diesel, informou o presidente da entidade, Paulo Miranda Soares.  
 

Ele irá a Brasília na quarta-feira, 23, se encontrar com o ministro de Minas e Energia, 
Moreira Franco, para apresentar alternativas visando a redução do preço dos 
combustíveis para o consumidor.  

 
Mais que isso, vai sugerir que a Petrobras faça ajustes mais esporádicos, para dar 

maior previsibilidade ao empresário. “A política de preços da Petrobras está correta, 
sobram então alternativas que não vão resolver o problema, mas pelo menos 
amenizam”, explicou Soares ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo 

Estado.  
 

Segundo ele, em vista do aumento de arrecadação com os royalties do petróleo, que 
sobem à medida que o petróleo e o câmbio estão mais elevados, o governo federal 
poderia abrir mão de parte do PIS/Cofins e o governo estadual de parte do ICMS, além 

de acabar com a cobrança da Cide.  
 

“Até junho de 2017 o PIS/Cofins correspondia a R$ 0,38 por litro de gasolina, o diesel 
é um pouco menos que isso, mas agora (o PIS/Cofins) está R$ 0,79 por litro. O 
governo podia acabar com os R$ 0,10 cobrados pela Cide e voltar o PIS/Cofins para o 

patamar de 2017, isso já daria um desconto de R$ 0,51 por litro”, calculou Soares.  
 

“Com a queda do PIS/Cofins, o Estado vai ter que rever o ICMS, que cairia 34%, ou 
mais R$ 0,15 de desconto”, informou.  

 
Segundo Soares, seriam R$ 0,65 a menos no preço da gasolina que já beira os R$ 
5,00 o litro nos postos do Rio de Janeiro. “A Petrobras não teria prejuízo se fizesse o 

aumento semanal, os postos aumentam semanalmente ou de 15 em 15 dias, porque 
não dá para mudar todo dia”, sugeriu.  

 
Ele observou que os postos de combustíveis vêm sendo criticados por não repassarem 
imediatamente as quedas de preço da Petrobras, enquanto os aumentos são 

imediatamente repassados.  
 

“Semana passada os preços subiram todos os dias e caiu em um, inevitável continuar 
em alta. Vou mostrar ao ministro amanhã que nossa margem média caiu de 16% em 
julho 2017 para 12% agora. Não estamos conseguindo repassar todo o aumento para 
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o consumidor, muitos postos estão quebrando, sem falar que estamos descapitalizados 
“, garantiu Soares.  
 

Ele afirmou que 60% das operações nos postos são feitas com cartão de crédito e 
recebem 30 dias depois. “Quando vou comprar a gasolina já não consigo com o mesmo 

valor comprar o mesmo volume de litros, isso está descapitalizando os postos”, 
alertou. 

 

IPC-S sobe 0,33% na 3ª quadrissemana de maio ante 0,24% na anterior, diz 

FGV 

23/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) subiu 0,33% na terceira 
quadrissemana de maio, acelerando após a taxa de 0,24% apurada na segunda leitura 
do mês, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) na manhã desta quarta-feira, 22.  

 
No período, cinco das oito classes de despesas avançaram: Habitação (0,24% para 

0,62%), Transportes (0,04% para 0,16%), Vestuário (-0,04% para 0,07%), 
Comunicação (0,20% para 0,29%) e Educação, Leitura e Recreação (-0,02% para -
0,01%).  

 
Já os segmentos que registraram desaceleração entre a segunda quadrissemana e a 

terceira medição de maio, de acordo com a FGV, foram Alimentação (0,17% para 
0,09%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,99% para 0,85%) e Despesas Diversas (0,08% 
para 0,05%). 

 

Novos acionadores de alta resistência da Southco permitem acionamento 
remoto e simultâneo de dois fechos rotativos 

23/05/2018 – Fonte: CIMM  
 
A Southco expandiu novamente a sua bem-sucedida linha de soluções de fechos rotativos com 

o lançamento de dois acionadores de alta resistência com maçaneta alavanca larga para 

travamento multiponto, possibilitando que dois fechos rotativos interligados por cabos sejam 

acionados remotamente por meio de um único acionador. 

 

Os acionadores AC-20 e R3-22 da Southco são fabricados com materiais resistentes à 
corrosão, permitindo o uso em aplicações externas que exigem um desempenho 

superior.  
 

Disponíveis em opções com acabamento cromado ou pintura a pó preta, estes 
acionadores possuem um design anatômico, com maçaneta reforçada e maior área de 
empunhadura. Os novos acionadores também oferecem conveniente fechamento por 

impacto e travamento com chave, para maior segurança. 
 

Os acionadores AC-20 e R3-22 são a solução ideal para portas e painéis que exigem 
acionamento remoto e simultâneo de vários fechos rotativos. Para abrir um painel de 
acesso de grandes dimensões em um equipamento fora de estrada, por exemplo, o 

usuário final poderá acionar dois fechos a partir de um único acionador, facilitando o 
acesso ao compartimento.  

 
Quando combinados com Fechos Rotativos R4 e Cabos AC da Southco, estes 
acionadores criam um sistema de travamento rotativo completo, fornecendo 

travamento remoto, seguro e confiável, para aplicações internas e externas. 
 

Cynthia Bart, Gerente Global de Produtos, adiciona: “Com design funcional e 
construção reforçada, os acionadores AC-20 e R3-22 da Southco proporcionam 
acionamento remoto e simultâneo de múltiplos fechos rotativos, simplificando o acesso 

em ambientes difíceis.” 
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Os acionadores AC-20 e R3-22 da Southco são fabricados com materiais resistentes à 
corrosão, permitindo o uso em aplicações externas que exigem um desempenho 
superior. Disponíveis em opções com acabamento cromado ou pintura a pó preta, 

estes acionadores possuem um design anatômico, com maçaneta reforçada e maior 
área de empunhadura. Os novos acionadores também oferecem conveniente 

fechamento por impacto e travamento com chave, para maior segurança. 
 

Os acionadores AC-20 e R3-22 são a solução ideal para portas e painéis que exigem 
acionamento remoto e simultâneo de vários fechos rotativos. Para abrir um painel de 
acesso de grandes dimensões em um equipamento fora de estrada, por exemplo, o 

usuário final poderá acionar dois fechos a partir de um único acionador, facilitando o 
acesso ao compartimento.  

 
Quando combinados com Fechos Rotativos R4 e Cabos AC da Southco, estes 
acionadores criam um sistema de travamento rotativo completo, fornecendo 

travamento remoto, seguro e confiável, para aplicações internas e externas. 
 

Cynthia Bart, Gerente Global de Produtos, adiciona: “Com design funcional e 
construção reforçada, os acionadores AC-20 e R3-22 da Southco proporcionam 
acionamento remoto e simultâneo de múltiplos fechos rotativos, simplificando o acesso 

em ambientes difíceis.” 
 

Dormer Pramet Brasil divulga os primeiros resultados da implementação da 
Prolog no mercado 

23/05/2018 – Fonte: CIMM  

 
A Prolog Vending é um serviço disponibilizado pela companhia para possibilitar às indústrias 

uma melhor gestão dos seus recursos. No Brasil, duas empresas instalaram a Prolog há cerca 

de 6 meses e, hoje, já conseguem mensurar os resultados positivos dessa implementação. 

 

A Dormer Pramet Brasil, empresa do Grupo Sandvik, divulga os primeiros resultados 
da implementação da Prolog, vending machine de ferramentas, no mercado.A Prolog 

Vending é um serviço disponibilizado pela companhia para possibilitar às indústrias 
uma melhor gestão dos seus recursos. No Brasil, duas empresas instalaram a Prolog 

há cerca de 6 meses e, hoje, já conseguem mensurar os resultados positivos dessa 
implementação. 
 

Os principais impactos positivos destacados por elas foram o controle de estoque e de 
reposição, agilidade para retirada da ferramenta e economia das mesmas. Com a 

Prolog e seus relatórios detalhados, as empresas conseguem identificar os operadores 
que retiraram as ferramentas, em quais máquinas foram consumidas e quando 
precisam repor este material. 

 
De acordo com a Dormer Pramet, o equipamento agrada tanto aos usuários (que têm 

a máquina mais próxima do ambiente de produção e conseguem se deslocar com mais 
facilidade para repor as peças) quanto ao departamento de compras e gestão, agora 

capaz de prever com mais facilidade a reposição e consumo dos materiais. Isso se dá 
pela possibilidade de integração entre a máquina e o sistema ERP utilizado pela 
empresa. 

 
Pensando em produtividade, com a Prolog é possível estimar qual a vida útil da 

ferramenta em máquinas de produção seriada, de acordo com o intervalo de troca que 
o mesmo usuário faz. Essa função também possibilita estimar o custo por projeto em 
máquinas não seriadas, por período. 

 
Outra possibilidade que a Prolog oferece é elencar os produtos críticos para que os 

gestores sejam notificados no momento de sua retirada. Essa aplicação é comumente 
utilizada para produtos mais caros que precisam de maior rastreabilidade. 
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De uma maneira geral, o saldo é extremamente positivo e as duas empresas clientes 
estão muito satisfeitas com os resultados, enfatiza a Dormer Pramet. Está previsto 
para o próximo semestre uma atualização e modernização das machines, o que 

promete trazer ainda mais recursos e funcionalidades para as organizações. 
 

Sobre a Dormer Pramet -A Dormer Pramet é um fabricante e fornecedor global de 
ferramentas para a indústria de corte de metal. Seu abrangente range de produtos 

abrange ferramentas rotativas e intercambiáveis para furação, fresamento, 
rosqueamento e torneamento, para uso em uma ampla variedade de ambientes de 
produção.  

 
Um amplo serviço de vendas e suporte técnico opera em 30 escritórios, atendendo a 

mais de 100 mercados em todo o mundo. Estes são apoiados por instalações de 
produção dedicadas na Europa e na América do Sul e uma rede de distribuição e 
logística altamente desenvolvida. 

 

Sistema de inteligente com interface ToolsNet para montagens industriais 
utiliza algoritmos de manutenção preditiva para umentar o tempo 
operacional útil de todo o parque de ferramentas 

23/05/2018 – Fonte: CIMM  

 
A Atlas Copco Industrial Technique está disponibilizando para as indústrias nacionais um 

sistema integrado de todo o processo de montagem, que inclui a aplicação de um software de 

monitoramento onde dados de operação e manutenção de ferramentas de montagem são 

coletados e analisados. O sistema aplica análises estatísticas desenvolvidas para manutenção 

preditiva, o que minimiza significativamente paradas inesperadas e permite que as 

manutenções sejam previstas e agendadas com antecedência. Desta forma pode-se programar 

a parada de ferramentas para momentos onde não haja impacto na produtividade da linha de 

montagem. 

 

A Atlas Copco Industrial Technique está disponibilizando para as indústrias nacionais 
um sistema integrado de todo o processo de montagem, que inclui a aplicação de um 

software de monitoramento onde dados de operação e manutenção de ferramentas de 
montagem são coletados e analisados. 
 

O sistema aplica análises estatísticas desenvolvidas para manutenção preditiva, o que 
minimiza significativamente paradas inesperadas e permite que as manutenções 

sejam previstas e agendadas com antecedência. Desta forma pode-se programar a 
parada de ferramentas para momentos onde não haja impacto na produtividade da 
linha de montagem. 

 
Uma parada de produção lenta ou inesperada é dispendiosa. Segundo estatísticas 

levantadas pelo Grupo Atlas Copco na Europa, o prejuízo estimado é de 3.000 a 6.000 
€ por minuto. 
 

Ao coletar e monitorar os dados de produção, é possível identificar riscos nas linhas 
de montagem e abordá-los de forma proativa antes de ocorrer um problema. 

 
Os dados são coletados em toda a linha de montagem, em estações de trabalho e 

ferramentas. Os riscos para paradas de produção são identificados e o design da linha 
de montagem pode ser otimizado. 
 

Não há consenso sobre regras que garantam segurança de carros autônomos, 

diz deputado 

23/05/2018 – Fonte: Agência Câmara dos Deputados 
 

Deputado Hugo Leal afirmou que será necessário aprofundar debate sobre o tema. 
Grupo de trabalho da Comissão de Viação e Transportes pretende propor legislação 
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Comissão de Viação e Transportes realizou audiência pública para debater a segurança 
de veículos autônomos 
 

Ainda não há consenso sobre as mudanças necessárias na legislação para garantir a 
segurança nas vias públicas em caso de uso de veículos totalmente autônomos. Essa 

é a avaliação do deputado Hugo Leal (PSD-RJ), que coordenou nesta terça-feira (22) 
audiência pública da Comissão de Viação e Transportes. 

 
"Nós temos que dar continuidade a esse grupo de trabalho, instalado na Comissão de 
Viação e Transportes, sobre o aspecto da legislação a ser modificado: uma legislação 

que não engesse, porque nós estamos tratando de tecnologias, mas que não deixe tão 
aberto para circunstâncias que não interessam à segurança viária", afirmou. 

 
O professor Alberto Ferreira de Souza, da Universidade Federal do Espírito Santo, 
relatou os avanços das pesquisas acadêmicas sobre a automação de veículos e pediu 

regras claras para a realização de testes nas ruas e estradas do País. 
 

Já representantes da montadora sueca Volvo destacaram que a empresa tem 100 
veículos completamente autônomos sendo operados por particulares nas ruas de 
Gotenburgo, cidade-sede da empresa na Suécia. 

 
Incertezas 

Participante de fóruns mundiais sobre a automação de veículos e a segurança viária, 
o representante do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) na audiência, 
Daniel Mariz Tavares, reconheceu que há mais dúvidas e incertezas do que conclusões 

sobre o assunto. 
 

"É necessário ter um condutor? Esse condutor vai continuar sendo chamado de 
condutor, já que ele não conduz nada, ele apenas opera uma máquina? A gente vai 
passar a chamá-lo operador? Ele precisa estar dentro do veículo? Porque a gente já 

tem tecnologia que permite conduzi-lo ou operá-lo de forma remota. O que se pode 
fazer dentro de um veículo, além de conduzi-lo, já que você não vai mais poder 

conduzi-lo?", questionou. 
 
Essas e outras perguntas, ainda sem respostas, fazem parte da lista de preocupações 

que o grupo de trabalho da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos 
Deputados vai procurar responder em novas audiências sobre o assunto. 

 

Volkswagen Gol e Voyage mudam pouco na linha 2019 

23/05/2018 – Fonte: CIMM  

 

 
 
Frente “nova” já existia desde 2016; motor 1.0 passou de 82 para 84 cv  

 
A VW aplicou mudanças nas linhas VW Gol e Voyage 2019. A “nova” dianteira é aquela 
lançada no Gol Track, em dezembro de 2016. Os faróis maiores e capô mais alto estão 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27473/volkswagen-gol-e-voyage-mudam-pouco-na-linha-2019


agora no hatch e no sedã. E o motor 1.0 MSI de três cilindros produz até 84 cavalos 
quando abastecido com etanol, 2 cv a mais, assim como no Polo. A opção 1.6, no 
entanto, mantém o antigo motor de apenas duas válvulas por cilindro e potência 

máxima de 104 cv com etanol. 
 

O Gol 1.0 começa em R$ 44.990 e o 1.6, em R$ 50.780. No Voyage, o 1.0 parte de 
R$ 52.640 e o 1.6, de R$ 56.640. Os dois carros têm como equipamentos de série ar-

condicionado, direção hidráulica, banco do motorista com ajuste de altura, suporte 
para celular integrado ao painel com entrada USB, travamento elétrico das portas, 
vidros dianteiros com acionamento elétrico, banco traseiro com encosto rebatível, 

desembaçador traseiro, tomada de 12 volts no console central e para-sol com espelho 
para motorista e passageiro.  

 
As versões 1.0 recebem rodas de 14 polegadas e as 1.6, de 15”. A lista de itens de 
segurança inclui o ESS, sigla em inglês para sinal de frenagem de emergência, em que 

as luzes de freio piscam toda vez que ocorre uma freada mais brusca e prolongada, o 
que ajuda a evitar colisões traseiras por motoristas desatentos. A Volkswagen não 

oferece mais para o Gol e o Voyage as opções i-Motion, com câmbio automatizado de 
cinco marchas fornecido pela Magneti Marelli. No segundo semestre está prevista a 
entrada da transmissão automática de seis velocidades fornecida pela Aisin.  

 
Para Gol e Voyage 1.0 e 1.6, a linha 2019 traz o conjunto de opcionais chamado Urban 

Completo, que acrescenta rodas de liga leve de 15”, pneus 195/55 R15 para a versão 
1.0 (a 1.6 já recebe essa medida como item de série), alarme, chave do tipo canivete 
com controle remoto, retrovisores externos com ajuste elétrico, luzes de direção 

integradas e função tilt down, que baixa o foco do espelho direito quando a ré é 
engatada.  

 
O pacote Urban Completo inclui ainda sensores traseiros de estacionamento, vidros 
elétricos dianteiros e traseiros, destravamento elétrico da tampa traseira com controle 

remoto, para-sol com espelho iluminado, faróis duplos, faróis de neblina, lanternas 
traseiras escurecidas, luzes de leitura dianteiras e traseiras e volante com ajuste de 

altura e profundidade.  
 
Outro opcional disponível é o Interatividade Media Plus, que inclui central multimídia 

com rádio AM/FM, entrada para cartão SD, entradas USB e auxiliar, microfone e 
Bluetooth. Também tem leitor de CD e arquivos MP3 e está preparada para exibir 

informações dos sensores de estacionamento traseiros e para o volante multifuncional.  
 
Como ação especial para o lançamento da linha 2019, tanto Gol como Voyage terão 

como opcional o pacote Interatividade Discover Media, uma central multimídia com 
conectividade para os sistemas Android Auto, Apple CarPlay e Mirrorlink, tela colorida 

sensível ao toque com sensor de aproximação e navegador GPS.  
 

Atualmente, o motor EA-211 de quatro cilindros e 16 válvulas está restrito a versões 
do Polo, do Virtus (nestes, com até 117 cv) e da Saveiro (Cross, com até 120 cv). A 
VW informa que analisa o mercado e não descarta a possibilidade de voltar a utilizá-

lo no Gol (como já ocorreu na opção Rallye) ou adotá-lo pela primeira vez no Voyage. 
O impacto no preço certamente é o principal motivo para a permanência do propulsor 

antigo, com bloco de ferro fundido em vez de alumínio e apenas um eixo comando 
para acionamento das válvulas.  
 

Compra e venda de aço pela rede de distribuição em abril sobem 19,2%, diz 

Inda 

23/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 
As compras de aço pela rede de distribuição em abril somaram 263,8 mil toneladas, 

alta de 19,2% em relação ao visto um ano antes, segundo dados divulgados nesta 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/compra-e-venda-de-aco-pela-rede-de-distribuicao-em-abril-sobem-192-diz-inda/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/compra-e-venda-de-aco-pela-rede-de-distribuicao-em-abril-sobem-192-diz-inda/


terça-feira, 22, pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). No entanto, 
em relação a março, houve queda de 7%. Esse volume considera chapas grossas, 
laminados a quente, laminados a frio, chapas zincadas a quente, chapas eletro-

galvanizadas, chapas pré-pintadas e galvalume.  
 

Já as vendas pelos distribuidores subiram 5,4% em abril, ainda na comparação anual, 
chegando a 225,1 mil toneladas. Em relação ao mês imediatamente anterior, houve 

queda de 14,4%. Com isso, os estoques da rede subiram 4,4% ante março, para 926 
mil toneladas. O giro avançou em abril para 4,1 meses.  
 

As importações no mês passado somaram 97,7 mil toneladas, alta de 34% na relação 
anual. Ante o visto em março, houve queda de 21%.  

 
Para maio, a projeção da entidade é de que tanto as compras quanto as vendas subam 
7% ante abril.  

 
Dólar  

Aumentos de preço do aço pelas siderúrgicas no mercado brasileiro são esperados 
para junho e se sustentam diante de um cenário de alta do dólar e estabilização de 
preços nos Estados Unidos em patamares elevados, avaliou o presidente do Inda, 

Carlos Loureiro. Os distribuidores esperam alta de preços de todas as usinas a partir 
do início do próximo mês.  

 
A CSN informou elevação de preços de 11,75% para laminados a quente e a frio e de 
8,25% para zincados. A ArcelorMittal deve elevar preços em 12% para todos os 

produtos e a Usiminas em 10,6% os laminados e 15% zincados. A Gerdau disse a 
distribuidores que deve acompanhar o mercado, mas não informou valores.  

 
Os reajustes das usinas para o mercado interno devem reduzir a diferença ante o preço 
dos importados para um dígito baixo. Hoje o prêmio é negativo em 10% a 12%, estima 

Loureiro.  
 

Com os aumentos de preço, as compras dos distribuidores devem se reduzir nos 
próximos períodos. Os estoques hoje estão em 4,1 meses, cerca de 1 mês acima do 
nível considerado ideal.  

 
Pela frente, os distribuidores acreditam ainda num crescimento menos acelerado de 

vendas. A projeção para o ano é de alta de 5% a 7%, mas essa estimativa já chegou 
a ser de 10%. O mês de maio já deve ser de estagnação nas vendas na comparação 
com o mesmo período do ano anterior.  

 
Loureiro considera que a instabilidade política num ano eleitoral e a base de vendas já 

forte do segundo semestre do ano passado devem limitar o crescimento este ano. “A 
demanda tem se sustentado no momento pelo setor automotivo de máquinas 

agrícolas”, diz.  
 
O presidente do Inda ainda considerou que deve ser pequeno o impacto para o 

mercado doméstico da implementação de cotas para exportação de aço aos Estados 
Unidos.  

 
Embora ainda não haja clareza no mercado sobre o tamanho da queda das 
importações que pode ser gerada pela imposição de cotas, Loureiro avaliou que 

variações tenderiam a não trazer muitas consequências para o volume de compras 
internas. 

 
 
 

 



Consumo brasileiro de aço mantém ritmo de reação 

23/05/2018 – Fonte: Inda  
 

Mesmo com um tropeço em abril, a demanda brasileira por aço continua em 
recuperação, mostram os números do Instituto Aço Brasil que serão publicados hoje. 
Em 12 meses, até abril, o consumo aparente de produtos siderúrgicos - a somatória 

de vendas internas das empresas mais importações - totalizou 20 milhões de 
toneladas. A última vez que o volume foi tão grande, em comparação anualizada, foi 

em fevereiro de 2016. 
 
Sazonalmente, abril é um mês mais fraco. Nesta década, apenas em 2013, recorde da 

procura por aço no país, não houve redução ante março. Mas Marco Polo de Mello 
Lopes, presidente-executivo do Aço Brasil, diz que o ímpeto do consumo parece ter 

perdido um pouco do gás, realmente. 
 
"O que sentimos das conversas e das informações que chegam é que o ritmo que o 

primeiro trimestre apresentava, de efetiva retomada, não se confirmou mais 
recentemente", disse ao Valor. "Dois pontos de interrogação são essa disparada do 

dólar e a incerteza enorme quanto às eleições." 
 
 A recuperação ainda é desigual. Em aços planos, segue rápida e voltou a ostentar 

níveis de três anos atrás. Em um ano, até abril, o consumo de planos - bobinas, chapas 
e semelhantes, destinados aos setores automotivo, de bens de capital e 

eletrodomésticos - foi de 12 milhões de toneladas. O último ano cheio em que se 
comprou tanto aço plano no Brasil foi em 2014. 
 

No caso de longos, os passos ainda são curtos. O consumo, na comparação anualizada, 
até abril, deixou de cair em dezembro. Nos quatro meses deste ano, foram 7,37 

milhões de toneladas, maior desde julho do ano passado. Em 2016, como um todo, a 
demanda por longos - vergalhões, trefilados e outros, usados na construção civil, por 

exemplo - ainda era maior que esse volume. 
 
 "O segmento de longos ganhar um respiro, após atingir o fundo do poço, já é uma 

boa notícia", diz Lopes. "Setor automotivo impulsiona as vendas de planos como no 
passado, mas construção agora ajuda um pouco as de longos." 

 
 Há ainda um risco de acirramento da concorrência com os estrangeiros no segmento 
de planos. A importação desse tipo de produto, nos 12 meses até abril, totalizou 1,53 

milhão de toneladas, ou 12,7% do consumo. 
 

 Por outro lado, a área de longos continua tranquila - em muitos casos, chega a ser 
até 10% mais barato comprar o vergalhão brasileiro do que trazer o produto do 
exterior. A importação de longos foi de 400 mil toneladas no ano, ou 5,4% do 

consumo. A última vez que passou de 10% foi no início de 2017. 
 

 Lopes ressalva que no ano passado, das 841 mil toneladas a mais de consumo, 53% 
foram de crescimento na importação. Até agora, no quadrimestre, o importado atingiu 
760 mil toneladas ante igual período de 2017 - aumento de apenas mil toneladas. "É 

um alívio saber que é as vendas internas que melhoram", diz. 
 

Em abril, o consumo aparente total no país foi de 1,7 milhão de toneladas, 25,9% a 
mais do que um ano atrás, segundo o Aço Brasil. Em planos, 35,2%, para 1,06 milhão 
de toneladas, e em longos, de 13%, para 642 mil. As vendas internas atingiram 1,49 

milhão de toneladas, expansão de 24,9%, e as importações subiram 32,7%, para 203 
mil. 

 
Conforme a entidade, foram produzidas 2,95 milhões de toneladas de aço bruto, 1,9% 
a mais. As exportações somaram 1,1 milhão de toneladas, aumento de 32,9%. 

http://www.inda.org.br/exibeclip.php?perfil=26412


Lopes pontua que o comunicado conjunto de siderúrgicas da América Latina, divulgado 
ontem pela Alacero - associação da região -, foi resultado de uma reunião na semana 
passada em Guarulhos (SP). No encontro, ficou evidente a apreensão das empresas 

quanto à aplicação de mecanismos de defesa comercial pelos governos. O comunicado 
pede maior atuação do G-20 no assunto.  

 

Siderúrgicas da AL pedem atuação dos governos para conter crise do aço 

23/05/2018 – Fonte: Inda  

  
As siderúrgicas da América Latina divulgaram carta conjunta na qual pedem aos 
governos da região um esforço coordenado para a prevenção do que chamam de 

“distorção” dos fluxos de comércio. O anúncio foi feito pela Associação Latino-
americana do Aço (Alacero). 

 
A entidade lembra que, apesar dos esforços recentes das autoridades chinesas para 
reduzir seu parque industrial, o excesso de capacidade do aço no mundo segue 

próximo de 600 milhões de toneladas, a maioria na China. Ao mesmo tempo, o setor 
é cada vez mais influenciado por empresas estatais e pelas medidas de proteção de 

diversos países. 
 
Na opinião da Alacero, o uso de instrumentos para a defesa comercial, dentre os que 

caem no escopo da Organização Mundial do Comércio (OMC) não tem sido efetivo. A 
associação cita “medidas protecionistas” como a seção 232 dos Estados Unidos e 

salvaguardas na União Europeia e na Turquia, por exemplo, como riscos. 
 
O que as siderúrgicas pedem, conforme a carta, é uma cobrança dos governos da 

América Latina ao G-20 — grupo dos 19 países mais ricos do mundo e a Europa — 
para resolver essa crise do setor, cujo compromisso já havia sido tomado. O 

documento cita a Reunião de Líderes deste ano, a ser realizada na Argentina, como 
um evento a ser usado para reforçar essa posição. 

 
No curto prazo, enquanto o problema não é sanado, a Alacero pede o monitoramento 
em tempo real das importações e exportações realizadas para evitar desvios de 

comércio. Também cita a importância de, apesar da baixa efetividade atualmente, 
fazer valer os instrumentos de defesa comercial da OMC. No longo, diz ser necessário 

um sistema de acompanhamento permanente da situação pelos países. 

http://www.inda.org.br/exibeclip.php?perfil=26410

