
 

 

24 DE MAIO DE 2018 

Quinta-feira 

 NOVOS PROJETOS DE LEI- NÚCLEO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS - Nº 15. ANO 

XIV. 24 DE MAIO DE 2018 

 NÚCLEO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS -  24 DE MAIO DE 2018 

 GREVE DE CAMINHONEIROS TRAVA ÔNIBUS, POSTOS E FÁBRICAS NO PAÍS 

 EM TRÊS DIAS, CAMINHONEIROS LEVAM GOVERNO TEMER À LONA 

 GOVERNO SÓ DISCUTE DIESEL E NÃO COGITA MEDIDAS PARA REDUZIR PREÇO 

DA GASOLINA, DIZEM MINISTROS 

 ANFAVEA: COM GREVE DE CAMINHONEIROS, MUITAS FÁBRICAS JÁ PARARAM 

 COM GREVE, QUATRO MONTADORAS NO PARANÁ SUSPENDEM PRODUÇÃO 

 ESCOLTA DE CAMINHÕES-TANQUE GARANTE FROTA DE ÔNIBUS EM CURITIBA 

ATÉ DOMINGO 

 LIDERANÇA DOS CAMINHONEIROS DIZ QUE MANIFESTAÇÃO SÓ PARA QUANDO 

ISENÇÃO VIRAR LEI 

 CAMINHONEIROS SEGUEM COM BLOQUEIOS EM 56 PONTOS DAS RODOVIAS DO 

PARANÁ 

 PORTO DE PARANAGUÁ É O MAIS ATINGIDO PELA PARALISAÇÃO DE 

CAMINHONEIROS 

 FIEP MOSTRA PREOCUPAÇÃO COM MANIFESTAÇÃO DE CAMINHONEIROS 

 INDÚSTRIA APRESENTA AO GOVERNO PROPOSTAS PARA REDUÇÃO DE PREÇOS 

DE COMBUSTÍVEL 

 POSTOS DE CURITIBA E REGIÃO JÁ REGISTRAM FALTA DE COMBUSTÍVEL; FILAS 

CONTINUAM 

 POSTOS DE GASOLINA QUE ABUSAREM NO PREÇO PODEM SER MULTADOS 

 PROCON ORIENTA CONSUMIDOR A PEDIR NOTA FISCAL COM PREÇO DO 

COMBUSTÍVEL PARA COIBIR ABUSO 

 CONSUMIDORES RECORREM À COMPRA AVULSA DO PRODUTO, QUE É ILEGAL 
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/consumidor-deve-pedir-nota-ao-abastecer-orienta-procon-pr/
https://www.bemparana.com.br/noticia/procon-orienta-consumidor-a-pedir-nota-fiscal-com-preco-do-combustivel-para-coibir-abuso
https://www.bemparana.com.br/noticia/procon-orienta-consumidor-a-pedir-nota-fiscal-com-preco-do-combustivel-para-coibir-abuso
https://www.bemparana.com.br/noticia/com-medo-de-ficar-sem-combustivel-consumidores-recorrem-a-compra-avulsa-do-produto-que-e-ilegal


 GREVE DOS CAMINHONEIROS REDUZ EM 27% AS OPERAÇÕES DE GRANÉIS NO 

PORTO DE PARANAGUÁ 

 COM FALTA DE PRODUTOS, PREÇOS DE VERDURAS NO CEASA DE CURITIBA 

AUMENTAM ATÉ 87% 

 CÂMARA APROVA CORTE DO PIS/COFINS SOBRE DIESEL E REONERAÇÃO DA 

FOLHA 

 EDITORIAL: PREÇO NÃO FAZ ACORDO 

 ARTIGO: GREVE DE CAMINHONEIROS E SEUS EFEITOS SÃO PROBLEMAS DE 

GOVERNO 

 APÓS ANÚNCIO DO DIESEL, PAPÉIS DA PETROBRAS RECUAM 11,3% EM NOVA 

YORK 

 GOVERNO DEU DNA LIBERAL À PETROBRAS, MAS DEIXA DIGITAL POLÍTICA 

 ALTA DO PETRÓLEO ELEVA ARRECADAÇÃO DO GOVERNO 

 MOTOBOYS, TAXISTAS E VANS PODEM PARAR APÓS VITÓRIA DE 

CAMINHONEIROS 

 TEMER REÚNE MINISTROS E PRESIDENTE DA PETROBRAS PARA DISCUTIR ALTA 

DOS COMBUSTÍVEIS 

 TEMER REÚNE-SE COM MINISTROS E PEDRO PARENTE PARA DISCUTIR IMPASSE 

SOBRE DIESEL 

 GREVE SÓ ACABA COM PUBLICAÇÃO DA ISENÇÃO DE IMPOSTOS NO DOU, DIZ 

AGORA ABCAM 

 NÃO ADIANTA BAIXAR AGORA E AUMENTAR MAIS PARA FRENTE, DIZ LÍDER 

GREVISTA 

 CORTE NO DIESEL OFERECIDO PELO GOVERNO PODE CHEGAR A R$ 0,53 

 COM DISTRIBUIÇÃO COMPROMETIDA, PREÇO DE ALIMENTOS SOBE 

 SINDICALISTAS CONVOCAM ATO PARA INCLUIR REDUÇÃO DO PREÇO DO GÁS 

NAS NEGOCIAÇÕES 

 SINDIGÁS MANIFESTA PREOCUPAÇÃO COM DESABASTECIMENTO DE GLP 

 VESCOVI DIZ QUE TEMER NÃO VAI PROPOR REDUÇÃO DO ICMS DOS 

COMBUSTÍVEIS 

 IMPACTO DE CAIXA SERÁ MENOR QUE R$ 350 MILHÕES, AFIRMA PARENTE 

 BATIDA DE CAMINHÃO NA CRISE NACIONAL 

 BRASIL SOBE UMA POSIÇÃO EM RANKING MUNDIAL DE COMPETITIVIDADE 

 CONFIANÇA DO COMÉRCIO CAI 4,1 PONTOS EM MAIO PARA 92,6 PONTOS, 

MOSTRA FGV 
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 CRISE CAMBIAL PODE CONTAMINAR PAÍSES EMERGENTES COM RESERVAS 

PEQUENAS 

 IPC-S ACELERA EM 4 DAS 7 CAPITAIS ANALISADAS PELA FGV NA 3ª 

QUADRISSEMANA DE MAIO 

 INDÚSTRIA SIDERÚRGICA ATACA DECISÃO DO GOVERNO DE NÃO SOBRETAXAR 

AÇO CHINÊS 

 TRABALHADORES MANTÊM GREVE NA MERCEDES EM SÃO BERNARDO DO CAMPO 

(SP) 

 MERCEDES-BENZ E SINDICATO VOLTAM A NEGOCIAR 

 GREVE DE CAMINHONEIROS PARALISA PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NO PAÍS TODO 

 “ROTA 2030 TRARIA MAIS FOCO DAS MARCAS PREMIUM NO BRASIL” 

 AJUSTE DA REFORMA TRABALHISTA DEVE ESTAR PRONTO EM 15 DIAS, DIZ 

YOMURA 

 PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, PEQUENAS EMPRESAS DEVEM SE 

APRESSAR 

 PUBLICADO NOVO REGULAMENTO DO SIMPLES 

  

 

 

 
       

     
       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: BACEN 

 

 

 

Novos Projetos de Lei - Núcleo de Assuntos Legislativos - nº 15. Ano XIV. 24 
de maio de 2018 

24/05/2018 – Fonte: FIEP 

 
Prezados (as), 
 

Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados no Senado Federal, Câmara 
dos Deputados e Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. 

Para acessar a íntegra, CLIQUE AQUI. 
 
 

CÂMBIO 

EM 24/05/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,639 3,640 

Euro 4,267 4,270 
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Núcleo de Assuntos Legislativos -  24 de maio de 2018 

24/05/2018 – Fonte: Fiep 

  
Prezado (a) Senhor (a), 

 
Foi aprovado no Plenário da Câmara dos Deputados, na noite do dia 23/05/2018, o PL 
8456/2017, conhecido como o Projeto da Reoneração.  

 
O projeto aprovado revoga a desoneração da folha de pagamentos para diversos 

setores da economia, mantendo no regime diferenciado 29 setores.  
 
Entre os setores contemplados na desoneração foram incluídos os setores têxtil, de 

máquinas e equipamentos industriais, móveis, calçados. 

http://www.sindimetal.com.br/wp-content/uploads/2018/05/Parecer-Comissao-Especial-PL-8456.pdf


 
O projeto original mantinha apenas 6 setores sujeitos à Contribuição Previdenciária 
incidente sobre a Receita Bruta - CPRB, o relator incluiu outros 23 setores.  

 
Outra mudança aprovada foi a limitação do benefício até 31 de dezembro de 2020, 

um pleito do Ministério da Fazenda. 
 

O PL 8456/2017 também permite a compensação de contribuições sociais para 
contribuintes que utilizem o e-Social e altera sanções por descumprimento de 
obrigações contábeis e fiscais. 

 
Parecer da Comissão Especial da Câmara dos Deputados PL8456 - Abra Aqui 

 
A proposição traz importantes vedações à compensação, como é o caso das empresas 
que recolhem o IRPJ e a CSLL por estimativa e da vedação quando for instaurado 

procedimento fiscal para confirmação de liquidez e certeza do crédito. 
 

Por fim, o resultado da costura política que implicou na votação do projeto da 
reoneração, é a redução a zero, pelo prazo de seis meses, das alíquotas da 
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre o óleo diesel e suas 

correntes. 
 

O projeto segue para o Senado Federal. 
 
Atenciosamente, 

Núcleo de Assuntos Legislativos - Sistema FIEP 
 

Greve de caminhoneiros trava ônibus, postos e fábricas no país 

24/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Falta de estoque já se reflete em supermercados e restaurantes de São 
Paulo e outros estados  
 

No terceiro dia da greve de caminhoneiros autônomos, o cenário foi de 

desabastecimento em postos de combustíveis, aeroportos, entrepostos de alimentos 
e restaurantes e de paralisação na fabricação de veículos e no abate de animais. 
 

A paralisação cresceu nesta quarta-feira (23). 
 

Foram registrados protestos de caminhoneiros em 24 estados, como na terça (22), 
mas com 384 pontos de rodovias bloqueados no início do dia que foram aumentando. 
Na segunda (21), foram 188. 

 
Segundo a CNTA (Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos), foram 160 

no Sul, 105 no Sudeste, 51 no Nordeste, 56 no Centro-Oeste e 12, no Norte. 
   

Os efeitos devem se estender hoje. 

 

Por causa da falta de diesel provocada pela greve, a Prefeitura de São Paulo informou 
que cerca de 40% da frota de ônibus da cidade não circula nesta quinta. O rodízio de 

veículos está suspenso. 
 

Concessionárias da capital paulista relataram que devem ser afetados os bairros de 
Cachoeirinha, Pirituba, Perus, Morro Doce (zona norte), São Miguel Paulista, Cidade 
Carvalho, Ponte Rasa, Cidade Patriarca e Guaianases (zona leste), Varginha, Grajaú e 

Parelheiros (zona sul) e Morumbi e Butantã (zona oeste). 
 

http://www.sindimetal.com.br/wp-content/uploads/2018/05/Parecer-Comissao-Especial-PL-8456.pdf
http://www.sindimetal.com.br/wp-content/uploads/2018/05/Parecer-Comissao-Especial-PL-8456.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/greve-de-caminhoneiros-trava-onibus-postos-e-fabricas-no-pais.shtml
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A frota de ônibus também já foi reduzida no Rio de Janeiro, no Recife e em João 
Pessoa, e em também municípios do interior paulista. 
 

A situação é mais crítica no Vale do Paraíba, e cidades como São José dos Campos já 
registraram postos sem combustível ou com filas quilométricas. Em Jacareí e São José, 

as frotas de ônibus também passaram a operar em horários reduzidos, assim como 
Ribeirão Preto. 

 
A paralisação afetou, ainda, os Correios, que suspenderam postagens com hora 
marcada --Sedex 10, 12 e hoje - e aumentou o prazo para a entrega do Sedex 

convencional e PAC. 
 

Um dos setores mais afetados é o automotivo. Por falta de peças, foram interrompidas 
operações em 16 montadoras. Na lista estão Fiat, em Betim (MG), Ford, em São 
Bernardo do Campo (SP), Volkswagen também em São Bernardo do Campo, São 

Carlos (SP), São José dos Pinhais (PR) e Taubaté (SP). 
 

"Se a situação não se resolver nos próximos dois dias, teremos praticamente todo o 
setor paralisado", diz Antônio Megale, presidente da Anfavea (entidade de 
representação das montadoras). 

 
Os centros de abastecimento de alimentos nas capitais do Rio de Janeiro, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Bahia receberam menos caminhões. 
 
A comercialização de produtos na Ceasa (Central de Abastecimento) de Curitiba caiu 

cerca de 70% no dia. 
 

No Rio, o centro de distribuição recebe diariamente de 300 a 500 caminhões de frutas, 
verduras, legumes, cereais e pescado. Nesta quarta, apenas 70 cruzaram o portão. 
 

No setor de alimentos, cerca de 85 mil trabalhadores estão parados em unidades 
industriais de carne bovina, suína e de aves, informou a ABPA (associação de proteína 

animal) e a Abiec (associação dos exportadores de carne). Há 129 fábricas paradas no 
país --na terça, eram 5. 
 

A BRF divulgou nota relatando que suspendeu as atividades em quatro unidades. A 
Aurora anunciou que vai paralisar unidades em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do 

Sul e Mato Grosso do Sul, nos próximos dois dias. 
 
A falta de estoque já se reflete em supermercados de São Paulo e outros estados, 

segundo Abras (Associação Brasileira de Supermercados) e a Apas (das redes 
paulistas). 

 
Em Salvador, a falta de estoque aumentou a procura por produtos que vêm pelo mar. 

Na feira de São Joaquim, centro de compras tradicional da cidade, batata e a cebola 
aumentaram de preço e boxes passaram o dia fechado. 
 

Restaurantes também se queixaram. As redes Divino Fogão, Domino's, Habib's, Koni, 
Subway, Spoleto e The Fifties relataram problemas de abastecimento, segundo a 

ANR(associação do setor). 
 
Em três dias, as manifestações resultaram em uma morte, um atropelamento, brigas 

entre motoristas e veículos danificados. 
 

A CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária) diz se preocupar com o 
desabastecimento e o impacto no PIB (Produto Interno Bruto), segundo Renato 
Conchon, coordenador do núcleo econômico da entidade. 
 



Em três dias, caminhoneiros levam governo Temer à lona 

24/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Episódio tem revelado o quão desnorteado está o Planalto  
 

O governo de Michel Temer não aguentou três dias de greve de caminhoneiros. Sentiu 
o peso político de um país à beira de uma paralisia causada pelos protestos nas 

rodovias. Não suportou a pressão, esqueceu o que dissera e foi à lona. 
 

O episódio tem revelado o quão desnorteado está o Planalto. Impopular, fraco, 
cambaleante a cada crise. 
 

Mostrou ao país e ao mercado internacional que a Petrobras topa perder um bom 
dinheiro (ao menos R$ 100 milhões no caixa da empresa) diante da incapacidade de 

enfrentar 72 horas de chantagem de uma categoria. 
 

  
 

Caminhoneiros ignoraram o apelo do presidente Michel Temer por uma trégua de três dias - Cesar 

Itiberê/Folhapress  

 

Ficou para o presidente da Petrobras, Pedro Parente, o desgaste maior. Na terça (22), 
esteve em Brasília com Eduardo Guardia (Fazenda) e Moreira Franco (Minas e 
Energia). Saiu do encontro sem sinalizar redução e com o discurso de não haveria 

mudança na política da Petrobras. 
 

Não demorou muito, Parente cedeu e foi à TV nesta quarta (23) anunciar a redução 
de 10% do diesel por 15 dias. 
 

Minutos antes da fala de Parente, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, deu brecha 
para interpretações de que ele foi enquadrado pelo Planalto de um dia para o outro —

por mais que os dois lados neguem. 
 
Segundo Padilha, Temer queria que a Petrobras desse uma solução para o impasse. 

“O cargo de Parente é um cargo de confiança do presidente da República”, disse. 
O Planalto já havia sido derrotado na reação política em Brasília ao ser atropelado pelo 

presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no anúncio do acordo para zerar a Cide 
para o diesel em troca da aprovação do projeto de reoneração da folha de pagamento. 
 

A fraqueza demonstrada nos últimos dias não deixa de ser um incentivo para outros 
setores ameaçarem o governo nos sete meses que faltam para o seu melancólico fim. 

Os caminhoneiros, por exemplo, ignoraram o apelo de Temer por uma trégua de três 
dias e avisaram (antes da redução do diesel) que, ao menos até esta sexta (25), 
manteriam a manifestação. 

 
O bloqueio nas estradas ocorre na semana em que o presidente confirmou a 

desistência do fantasioso desejo de disputar a reeleição para anunciar o apoio do MDB 
ao nome do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/em-tres-dias-caminhoneiros-levam-governo-temer-a-lona.shtml


Sem ultrapassar os 2% das intenções de voto, Meirelles será o candidato responsável 
por defender o legado deste governo. Poucas coisas são tão impopulares quanto 
aumento de preço de combustível. Ainda mais em ano de eleição. 

 

Governo só discute diesel e não cogita medidas para reduzir preço da 
gasolina, dizem ministros 

24/05/2018 – Fonte: G1 
 

Proposta é aprovar no Congresso reoneração da folha de pagamento das empresas 

para compensar diminuição do preço do diesel, conforme reivindicam caminhoneiros. 
 

Os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Carlos Marun (Secretaria de Governo) e Valter 
Casimiro (Transportes) disseram durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (23) no Palácio 

do Planalto que, em relação à alta do preço dos combustíveis, o governo busca soluções 
somente para a redução do preço do diesel. 
 

De acordo com o ministro Eliseu Padilha, neste momento, não estão em cogitação medidas 
para reduzir o preço da gasolina. Mas, segundo ele, "o futuro a Deus pertence". 

 
Segundo Padilha, a proposta do governo é aprovar no Congresso a reoneração da folha de 
pagamento das empresas como forma de compensar a retirada da Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico (Cide) no preço do diesel, o que levaria à redução do 
preço desse combustível. 

 
Na entrevista, Padilha foi indagado se o governo avalia reduzir ou zerar a Cide também em 
relação à gasolina. Ele declarou que as conversas desta quarta-feira tratarama somente do 

óleo diesel. 
 

"O governo não estuda no momento nenhuma medida com relação à gasolina", afirmou o 
ministro. “A discussão que está sendo tratada hoje é com relação ao diesel", declarou. 
 

A instabilidade no preço dos combustíveis é motivada pela política da Petrobras, adotada em 
julho, de repassar ao preço do produto vendido para as distribuidoras os custos decorrentes 

das oscilações do mercado internacional do petróleo e da variação do dólar. 
 
Os ministros concederam a entrevista após reunião com lideranças dos caminhoneiros, 

que paralisaram as atividades e fizeram bloqueios em várias rodovias do país, em protesto 
contra as frequentes elevações de preço dos combustíveis. Mas a Petrobras já anunciou que 

não mudará a política de reajustes. 
 
Na entrevista, Padilha disse que a reivindicação dos caminhonheiros é de maior previsibilidade 

em relação aos reajustes do combustível. 
 

"Os caminhoneiros, todos eles, querem ter uma previsão, gostariam de trabalhar com período 
de tempo com preço fixo. É esse tema que está sendo discutido", disse o ministro-chefe da 
Casa Civil. 

 
Cide 

Os ministros acentuaram na entrevista a necessidade de aprovação pelo Congresso do projeto 
de reoneração para só depois ser publicado o decreto que zera a Cide sobre o óleo diesel. 

 
Padilha e Marun disseram que a Lei de Responsabilidade Fiscal impede a publicação do decreto 
antes de o projeto virar lei, já que, ao realizar uma renúncia fiscal, o governo precisa indicar 

a fonte de onde virá a compensação. 
 

Sobre a possibilidade apresentada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de 
utilizar a reoneração para compensar uma redução no PIS-Cofins que incide sobre o preço do 
óleo diesel, Marun explicou que o valor não seria suficiente. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/governo-so-discute-diesel-e-nao-cogita-medidas-para-reduzir-preco-da-gasolina-dizem-ministros.ghtml
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"Se o Congresso tomar esta iniciativa, cabe a ele também essa indicação [da compensação].  
 
A reoneração não consegue neste ano nem no ano que vem chegar perto de uma eventual 

renúncia de PIS-Cofins. Temos que ter valores mais significativos para a compensação", disse 
Marun. 

 
Caso a reoneração não seja aprovada, Padilha avisou que o governo não irá zerar a Cide. 

"Não vamos ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal', declarou. 
 

 

 
Composição do preço da gasolina, segundo levantamento da Petrobras, a 

partir de dados da ANP e Cepea-USP (Foto: Divulgação) 
CARLOS MARUN 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Anfavea: com greve de caminhoneiros, muitas fábricas já pararam 

24/05/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 23-05-2018) 
 

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) informou 
na tarde desta quarta-feira, 23, que “muitas fábricas” interromperam suas linhas de 
produção em razão da greve de caminhoneiros.  

 
Em nota enviada à imprensa, a associação afirma também que a suspensão da 

produção pode se estender a todas as montadoras instaladas no Brasil se a paralisação 
dos caminhões continuar até o fim de semana. A nota não diz quais fábricas nem 
quantas estão paradas no momento. 

  
“Com isso, teremos uma queda na produção, nas vendas e nas exportações de 

veículos, tendo como consequência impacto na balança comercial brasileira e na 
arrecadação de tributos”, afirma o presidente da Anfavea, Antonio Megale. “A situação 

é preocupante”, disse também. 
 

Com greve, quatro montadoras no Paraná suspendem produção 

24/05/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 23-05-2018) 
 

O impacto da greve nacional dos caminhoneiros, que completa três dias nesta quarta-

feira (23), já prejudicou a produção de 17 fábricas de carros e caminhões, conforme 
balanço da Anfavea, entidade que reúne as montadoras, obtido pela reportagem. No 
Paraná, quatro montadoras já suspenderam a produção: a Renault e a Volkswagen, 

em São José dos Pinhais, a Volvo, em Curitiba, e a DAF Caminhões, em Ponta Grossa. 
 

Hoje (23) já parou a Renault por falta de peças, o dia inteiro. Ontem já faltaram peças 
e a produção foi prejudicada. Só volta a trabalhar quando normatizar o transporte.  Na 
Volvo, ontem o segundo turno parou por falta de peças – foram todos para casa. e a 

produção está zerada.  
 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/carlos-marun
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/anfavea-com-greve-de-caminhoneiros-muitas-fabricas-ja-pararam/
https://www.bemparana.com.br/noticia/greve-dos-caminhoneiros-ja-paralisa-producao-em-16-fabricas-de-veiculos-diz-anfavea


Na Volvo, hoje, o primeiro turno foi trabalhar, atuou até hora do almoço, quando 
acabaram as peças. Dispensados, metalúrgicos foram para casa e aguardam informe 
da montadora sobre possiblidade de retornar produção. Diretoria da Volvo vai informar 

nesta quinta cedo se terá ou não produção no primeiro turno.  As informações são do 
Sindicato dos Metalúrgicos.  

 
Desde terça-feira (22), já vinham paralisadas as plantas da Ford, em Camaçari (BA) e 

Taubaté (SP), e da General Motors, em Gravataí (RS) e São Caetano (SP). Com a 
continuidade da greve, no entanto, o problema se agravou muito. Nesta quarta-feira 
(23), mais 11 fábricas pararam pelo menos um turno. 

 
São elas:  Betim (MG), da Fiat, Porto Real (RJ), da PSA Peugeot Citroen, São Bernardo 

(SP) da Ford, Ponta Grossa (PR), da DAF Caminhões, Piracicaba (SP), da 
Caterpillar, Curitiba (PR), da Volvo, São José dos Campos (SP), da General Motors, 
além de quatro plantas da Volkswagen -São Bernardo do Campo (SP), São Carlos 

(SP), São José dos Pinhais (SP) e Taubaté (SP). 
 

A fábrica da Honda em Sumaré (SP) também deve interromper as atividades nesta 
quinta-feira (24). "Se a situação não se resolver nos próximos dois dias, teremos 
praticamente todo o setor paralisado", diz Antônio Megale, presidente da Anfavea. 

 
O executivo ainda não sabe precisar qual será o tamanho do prejuízo provocado pela 

greve, mas acredita que tem potencial para reduzir não só a produção mensal de 
veículos, mas também as vendas internas e as exportações. Há relatos de milhares de 
carros que não conseguem chegar aos portos. 

 
O setor automotivo, que representa 4% do PIB e 20% da indústria, é extremamente 

dependente do transporte por caminhões não só para o recebimento de peças para as 
linhas de montagem, mas também para o desembaraço de carros e caminhões prontos 
para as concessionárias e para a exportação. 

 
A maior parte das montadoras de veículos está paralisada por falta de peças, mas 

também já ocorre um efeito em cascata. Fábricas de motores e transmissões -como 
Taubaté (SP), da Ford, ou São Carlos (SP) da General Motors- também acabam 
parando porque não conseguem entregar o que produzem. 

 
Os caminhoneiros estão em greve por conta do reajuste do preço do óleo diesel, que 

passou a subir com vigor após à guinada das cotações do petróleo no mercado 
internacional e a mudança na política de preços da Petrobras, que deixou de absorver 
o impacto após os prejuízos que sofreu no governo Dilma. 

 

Escolta de caminhões-tanque garante frota de ônibus em Curitiba até 
domingo 

24/05/2018 – Fonte: Bem Paraná 

 

 
(Foto: Michel Martins/ Rede News 24 Horas)  

 

O transporte público em Curitiba está garantido, ao menos, até domingo, 27 de maio. 
Segundo nota enviada pelas Empresas de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana, 

o abastecimento dos estoques de combustível nas garagens foi realizado durante esta 
madrugada de quinta-feira, 24, por uma operação de escolta de caminhões-tanque.  
 

https://www.bemparana.com.br/noticia/operacao-de-escolta-de-caminhoes-tanque-garante-frota-de-onibus-em-curitiba-ate-domingo
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Ainda de acordo com a nota, participaram da operação vários órgãos de segurança do 
Município, Estado e Governo Federal para garantir o abastecimento das garagens da 
frota do transporte coletivo de Curitiba. Dessa forma, os ônibus têm autonomia para 

rodar normalmente ao menos até domingo. 
 

Bem cedo, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca de Macedo, usou a rede social para 
comunicar à população sobre a operação montada para garantir o abastecimento das 

garagens dos ônibus.  
 
"Não poderia permitir que parasse o transporte coletivo de Curitiba e Região 

Metropolitana. Pedi e tivemos sucesso na operação da Guarda Municipal e da Polícia 
Militar, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, coordenada pela nossa Secretaria de 

Defesa Social e pela Secretaria de Segurança do Governo do Paraná", disse.  
 
Greca ressaltou ainda que compreende e não se opõe a nenhum movimento contra "a 

carestia, mas não poderia permitir que fosse semeado o caos urbano na nossa amada 
Curitiba. Reagi à tentativa de redução do transporte público por colapso no 

abastecimento", disse.  
 
O prefeito agradeceu à equipe de escolta afirmando que acordaram cedo, "antes da 

aurora, para garantir o bom funcionamento de Curitiba. 10 caminhões tanque, de 30 
mil litros cada um, foram escoltados desde os depósitos de diesel até as garagens.  

 
Está garantido o abastecimento dos 1275 ônibus que servem Curitiba, os 650 ônibus 
que servem a Região Metropolitana, as ambulâncias SUS curitibano, SAMU e SIATE e 

as viaturas da Polícia Militar e Guarda Municipal', finalizou. 
 

Liderança dos caminhoneiros diz que manifestação só para quando isenção 

virar lei 

24/05/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 23-052018) 

 
A Associação Brasileira dos Caminhoneiros afirmou, nesta quinta-feira (24), que só vai 

parar quando for publicada a isenção de impostos (PIS/Cofins e Cide) sobre o diesel 
no Diário Oficial da União. A paralisação entrou no quarto dia com aumento de 
bloqueios pelo país. 

 
"As lideranças não acreditam mais nas promessas do governo", afirma o grupo. Às 

14h desta tarde, José da Fonseca Lopes, presidente da Abcam, se encontra com o 
ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha (MDB). 
 

Acuados pela greve, o presidente Michel Temer (MDB), o Congresso e Petrobras 
buscaram nesta quarta-feira (23) alternativas para atender os grevistas e reduzir o 

preço do diesel. 
 

Temer pressionou o comando da Petrobras e a estatal suspendeu provisoriamente sua 
política de reajustes: reduziu em 10% o preço do diesel, congelando-o por 15 dias. 
Nesta quinta, o presidente se reunirá novamente com ministros para discutir novas 

medidas.  
 

A Câmara aprovou no fim da noite desta quarta (23) em votação simbólica, uma 
versão desidratada da reoneração da folha de pagamento e zerou o PIS/Cofins sobre 
o diesel até o final do ano. 

 
O projeto ainda tem de ser analisado pelo Senado. 

 
 
 

https://www.bemparana.com.br/noticia/lideranca-dos-caminhoneiros-diz-que-manifestacao-so-para-quando-isencao-virar-lei
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Caminhoneiros seguem com bloqueios em 56 pontos das rodovias do Paraná 

24/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A manifestação dos caminhoneiros entra no quarto dia nesta quinta-feira, 24. No 
Paraná há 56 pontos de bloqueios em rodovias federais, segundo a Polícia Rodoviária 

Federal do Paraná (PRF-PR).  
 

Na região de Curitiba, os protestos se concentram na BR-277, onde há três pontos, no 
km 117, em Campo Largo, no km 12 e no km 6, em Paranaguá. Já na BR-476, o 
protesto é no km 96, em Bocaiuva do Sul; na BR116, no km 67, em Quatro Barras; 

na BR-116, no km 152, em Mandirituba; e também na BR-116, mas em outro ponto 
no trecho ao Sul de Curitiba, no km 191, em Campo do Tenente. 

 
Nas estradas estaduais, são 90 pontos de protesto, segundo a Polícia Rodoviária 
Estadual. Na região de Curitiba, a Rodovia dos Minérios, a PR-092, tem protesto de 

motoristas em Almirante Tamandaré. A manifestação é no km 20. Os caminhoneiros 
bloqueiam a passagem de veículos de carga, mas permitem carros, veículos de 

emergência ou com carga viva. A mesma situação ocorre na Rodovia da Uva, a PR-
417, no km 8, em Colombo. 
 

O município de Piên, também na região metropolitana, tem dois protestos na PR-281. 
O primeiro é no km 33 e outro no km 45. No caminho de Araucária para o Interior do 

Paraná, pela Rodovia do Xisto, um protesto ocorre no trevo entre a PR-429 e a PR-
510, na bifurcação que liga o município a Campo Largo e Balsa Novo.  
 

A operação no Aeroporto Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, é normal, de 
acordo com a Infraero. O Centro de Gerenciamento Aeroportuário informou que o 

estoque de combustível das aeronaves não sofreu alteração e é suficiente para a 
operação para todo o dia de hoje. 
 

Porto de Paranaguá é o mais atingido pela paralisação de caminhoneiros 

24/05/2018 – Fonte: O Estado de S. Paulo 

 

Estimativa é de que 1,9 mil caminhões deixam de dar entrada no porto 
de Paranaguá diariamente por causa da paralisação dos motoristas 
 

Os principais portos do País pelos quais escoa a produção agropecuária brasileira estão 

sendo atingidos de forma distinta pela paralisação dos caminhoneiros, e o de 
Paranaguá é, até o momento, o mais prejudicado.  

 
"Dois berços do Corredor de Exportação já pararam de operar por desabastecimento. 
Isso acontece porque o porto deixou de receber 70 mil toneladas diárias de soja que 

desceriam a serra para abastecer os armazéns locais da retaguarda portuária", 
informou a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) ao 

Estadão/Broadcast Agro nesta quarta-feira, 23. A Appa explica que, como a vazão de 
embarque dos navios tem uma média diária de 85 mil toneladas nesta época do ano, 
auge do escoamento da safra, os estoques locais já estão baixos, insuficientes para 

que novos navios sejam carregados.   
 

A estimativa é de que 1,9 mil caminhões deixam de dar entrada no porto de Paranaguá 
diariamente por causa da paralisação dos motoristas. Considerando os três dias de 
protesto, 180 mil toneladas de granéis que seriam exportados não teriam chegado ao 

terminal, volume suficiente para carregar três navios com grãos.  
 

"A importação de fertilizantes também foi interrompida com a adesão à greve dos 
motoristas que fazem o transporte desta carga entre o cais e os armazéns a partir 

https://www.bemparana.com.br/noticia/caminhoneiros-seguem-com-bloqueios-em-56-pontos-das-rodovias-do-parana
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desta terça-feira, 22. Com isso, 25 mil toneladas de fertilizantes deixam de 
descarregar diariamente dos navios que estão atracados no porto", acrescenta a Appa.  
 

 
O porto de Paranaguá deixou de receber 70 mil toneladas diárias de soja que 
desceriam a serra para abastecer os armazéns locais da retaguarda 

portuária, informou a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) Foto: 
Denis Ferreira Neto/Estadão 

 
Como medida de contenção de filas, a administração portuária paranaense parou de 
liberar novas senhas para que caminhões fizessem descargas no porto, até que as 

atividades dos caminhoneiros sejam retomadas. Atualmente, o Porto de Paranaguá 
conta com uma escala de agendamento de quase 2 mil caminhões que descarregam 

nos terminais todos os dias.   
 
Principal unidade do Sudeste, o Porto de Santos aponta queda no volume recebido, 

mas não na mesma proporção do porto paranaense.  
 

A Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) disse nesta quarta-feira que as 
manifestações dos caminhoneiros não causaram incidentes para as operações, embora 
o "acesso de veículos rodoviários de carga às instalações do Porto de Santos tenha 

sido comprometido pela ação dos manifestantes", informou em nota. 
 

Há redução nos processos de recepção e entrega de mercadorias pelos terminais. 
Quanto às operações de carga e descarga de navios, foi mantida a normalidade devido 
às cargas ainda armazenadas em suas instalações e também aquelas transportadas 

via dutovia e ferrovia.  
 

Os participantes dos atos na Baixada Santista estão concentrados na margem Santos, 
especificamente no acesso de entrada às instalações do complexo portuário, na 

rotatória da Alemoa, situada na Avenida Augusto Barata, e na margem Guarujá, onde 
os protestos acontecem na Rua Idalino Pinez, conhecida como Rua do Adubo, com 
interdição do tráfego em virtude de carreta quebrada no local. As manifestações 

ocorrem nestes locais desde segunda-feira, 21.   
 

Arco Norte. Rota mais recente entre as opções de escoamento de grãos, os portos 
do Arco Norte tiveram efeitos reduzidos por causa da greve, em relação aos eventos 
ocorridos no eixo Sul-Sudeste.  

 
A unidade de Itaqui, no Maranhão, informou, por meio de sua assessoria, que 

manifestantes interromperam o acesso com bloqueio na rodovia BR-135 na tarde de 
ontem, mas as operações portuárias não foram prejudicadas porque "a safra de grãos 
está chegando majoritariamente pelo modal ferroviário".  

 
Nesta manhã ainda não houve nenhum episódio de protesto. A exportação de soja 

representa 40% dos embarques realizados por Itaqui. Além da produção maranhense, 
são escoadas as commodities de Tocantins, Mato Grosso, Piauí e Pará. A estimativa 
oficial é que 2,5 milhões de toneladas da oleaginosa serão movimentadas por Itaqui 

em 2018.  
 

 
 



Fiep mostra preocupação com manifestação de caminhoneiros 

24/05/2018 – Fonte: FIEP (publicado em 23-05-2018) 
 

Entidade se solidariza com reivindicações dos transportadores, mas pede solução para 
o impasse, que já causa prejuízos para empresas e população 

 

 
Caminhoneiros fazem paralisações em diversas rodovias do país (Foto: Tomaz 

Silva/Agência Brasil) 
 
A Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) acompanha com preocupação a 

manifestação realizada por caminhoneiros em todo o país desde a última segunda-
feira (21). A Fiep entende que as reivindicações da categoria, que exerce papel 

fundamental para o setor produtivo brasileiro, são justas diante dos custos elevados 
enfrentados pelos transportadores, especialmente no que se refere ao alto preço dos 
combustíveis. 

 
Porém, é preciso encontrar soluções para o impasse, uma vez que o movimento 

começa a causar prejuízos relevantes para indústrias de diversos setores e empresas 
de outros segmentos da economia, além de gerar desabastecimento em várias 
cidades, penalizando a população. Neste momento, é fundamental que poder público 

e manifestantes encontrem meios para uma conciliação. 
 

Mais do que isso, a Fiep entende que essa situação é resultado de uma série de 
políticas públicas equivocadas, que geram insegurança e instabilidade para o setor 
produtivo e para a sociedade. É necessário que, de uma vez por todas, o país se 

dedique com afinco à busca por soluções concretas para que tenhamos um melhor 
ambiente de negócios, que possibilite um ciclo virtuoso de crescimento econômico e 
desenvolvimento social. 

 

Indústria apresenta ao governo propostas para redução de preços de 
combustível 

24/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

A diretora-presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), Elizabeth 
Farina, disse que a reunião com o Ministério de Minas e Energia serviu para expor a 
situação do setor, mas não se deve esperar resultados de forte impacto nos preços no 

curto prazo. “O ministro queria ouvir sugestões, mas não existe nenhuma bala de 
prata aqui não”, afirmou.  

 
Segundo ela, desde o início da safra de cana, em março, a gasolina pura, vendida pela 
Petrobras, subiu 29%, enquanto o etanol anidro caiu 9,9% no período. No mesmo 

período, o etanol hidratado, comercializado nos postos de gasolina, caiu 14,8%. “Isso, 
de um lado, mostra que o etanol consegue puxar para baixo o preço da gasolina, por 

causa da mistura de 27% do anidro. De outro, o consumidor tem a opção de abastecer 
com etanol hidratado”, disse.  
 

Farina disse que em boa parte do País, o consumidor pode optar pelo etanol hidratado 
por um preço mais baixo que o da gasolina. “Isso ocorre em vários Estados, São Paulo, 

Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso”, afirmou. Segundo ela, nesses Estados, o preço 
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da gasolina subiu menos justamente devido ao etanol. “Esse é um setor muito 
competitivo, com 200 grupos econômicos e 365 unidades produtoras.”  
 

A preocupação do setor, segundo Farina, era a possibilidade de o governo desonerar 
a gasolina, o que poderia reduzir a competitividade da indústria do etanol. Em 2017, 

o governo elevou a tributação de PIS e Cofins e de Cide na gasolina, e criou a cobrança 
de PIS e Cofins de R$ 0,24 por litro de etanol, que até então era zero.  

 
“Desonerar a gasolina pode ter como efeito a perda da competitividade do 
biocombustível. Já vimos isso no passado, o que gerou uma crise para a Petrobras, 

devido ao controle de preços. Mas quem sofreu mais foi o etanol, e o resultado disso 
foram 80 usinas fechadas”, afirmou. “Mas parece que houve uma evolução e decidiu-

se desonerar o diesel, e não a gasolina.”  
 
O presidente-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 

(Abiove), André Nassar, trouxe ao ministro propostas de curto, médio e longo prazo. 
Segundo ele, o setor tem capacidade de fornecer biodiesel suficiente para elevar a 

mistura com o diesel dos atuais 10% para 15%, na região Centro-Oeste, já para o 
segundo semestre. “Isso permitiria reduzir o preço ao consumidor em R$ 0,10 por 
litro, o que já é mais do que a redução da Cide”, disse.  

 
O setor também defende apressar o cronograma previsto no programa Renovabio para 

elevar a mistura do biodiesel para 11% em 2019 e atingir a mistura de 15% já em 
2023. “Isso requer uma revisão das metas de descarbonização do Renovabio. E 
quando atingir 15%, poderíamos iniciar uma transição para 20% até 2028”, afirmou.  

Ainda segundo Nassar, há a possibilidade de fazer uma distribuição local de biodiesel 
para tratores e caminhões de uso agrícola 100% biodiesel. “Essa ideia precisa de mais 

tempo para ser viável”, afirmou. 
 

Postos de Curitiba e Região já registram falta de combustível; filas continuam 

24/05/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 23-05-2018) 
 

 
 

O medo de desabastecimento provocou um cenário diferente em Curitiba nesta 
quarta-feira (23). Postos de combustíveis tiveram grandes filas de veículos que 
esperavam para 'encher o tanque'. O medo é por causa da greve dos caminhoneiros 

autônomos, que entrou no seu terceiro dia, e impede a chegada de caminhões na 
Capital, assim como em vários estados brasileiros.  

 
A corrida por combustível só fez acelerar a falta de gasolina em vários postos de 
Curitiba e Região. Já há postos fechando por falta de gasolina, em Curitiba, nos bairros 

Portão, Tarumã, Cidade Industrial de Curitiba,  Batel, Água Verde, Campo Comprido, 
Hugo Lange, Bacacheri, Centro Cívico, Uberaba e Boa Vista, Rio Branco do Sul, Campo 

Largo, São José dos Pinhais e Pinhais. 
 
O Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de 

Petróleo e Lojas de Conveniências em Postos de Curitiba, Região Metropolitana e 
Litoral (Sinpospetro), afirma que em alguma cidades como Paranaguá, no Litoral, a 

situação é alarmante. Segundo André Luiz Alexandrini, supervisor administrativo do 
sindicato, há apenas um posto na cidade que ainda tem gasolina e está cobrando R$ 

https://www.bemparana.com.br/noticia/medo-de-desabastecimento-ja-lota-postos-de-combustiveis-de-curitiba


6 o litro. "Pelo menos dois empresários de postos já ligaram para saber se pode 
descontar do salário do funcionário caso o posto feche", informou Alexandrini. 
 

As filas nos postos continuavam na noite de ontem e devem continuar nesta quinta 
(24). 

 

Postos de gasolina que abusarem no preço podem ser multados 

24/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 
  

Orientação é do Procon-PR, que monitora práticas abusivas e aumentos injustificados 
de preços, como o ocorrido no Recife-PE, onde o valor da gasolina chegou à casa dos 

R$ 9.  
 

Com a greve dos caminhoneiros afetando o abastecimento de gasolina e etanol, muitos 
postos começaram a aumentar os preços desde a tarde desta quarta-feira (23). Para 
evitar o que aconteceu no Recife-PE, por exemplo, onde quatro postos foram fechados 

pelo preço abusivo, o Procon do Paraná orienta a todos os consumidores que devem 
exigir nota fiscal. 

 
Segundo a advogada e diretora-geral do Procon-PR, Claudia Silvano, os consumidores 
não só devem pedir a nota como também o documento deve informar o preço pago 

por litro do combustível e a quantidade abastecida. Em casos de abuso no preço, em 
razão da falta de combustível, a pessoa pode registrar a denúncia no órgão. 

 
A representante do Procon informou ainda que as práticas abusivas ocorrem nos casos 
em que há elevação injustificada do preço da gasolina e do etanol, aproveitando-se de 

uma determinada situação. “Para tanto, é necessária uma avaliação de cada caso”, 
disse Cláudia, salientando a importância do registro da denúncia. 

 
Desde a quarta, o abastecimento está sendo prejudicado pela greve dos 
caminhoneiros. As denúncias podem ser feitas pessoalmente, das 9 às 16h, na Rua 

Emiliano Perneta, 47, Centro de Curitiba, ou pelo telefone 0800-411-512. Ainda hoje 
o Procon-PR também deve disponibilizar um link para denúncias no site oficial do 

órgão. 
 
Postos de gasolina fechados 

Em Curitiba ainda não houve nenhum registro de postos de gasolina fechados em 
decorrência do aumento repetindo dos preços. Em contrapartida, passando pelas ruas 

da capital paranaense é possível ver que os valores subiram expressivamente, por 
exemplo: num posto onde o etanol custava R$ 2,74 na terça-feira (22), nesta quarta-
feira já valia R$ 3,09.  

 
Já a gasolina subiu de R$ 4,09 para até R$ 7 em alguns postos. 

 
Para que o órgão chegue até os valores abusivos, é importante que cada consumidor 
produza o máximo de material que conseguir (nota fiscal, foto dos preços, endereço 

completo) e denuncie. No Recife-PE, o Procon-PE interditou quatro postos por prática 
de preços abusivos. No caso mais grave, num posto do bairro do Pina, o local cobrava 

R$ 8,999 no litro da gasolina. 
 

Procon orienta consumidor a pedir nota fiscal com preço do combustível para 
coibir abuso 

24/05/2018 – Fonte: Bem Paraná  
 

O Procon-PR orienta que todos os consumidores devem exigir nota fiscal que 
discrimine o valor pago por litro de combustível e a quantidade abastecida. Em casos 
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de abuso no preço em razão da falta de combustíveis será necessário registrar a 
demanda no órgão.  
 

As práticas abusivas ocorrem nos casos em que há elevação injustificada do preço 
aproveitando-se de uma determinada situação. Para tanto, é necessária uma avaliação 

de cada caso. O abastecimento está sendo prejudicado pela greve dos caminhoneiros.  
As denúncias podem ser realizadas pessoalmente na Rua Emiliano Perneta, 47 ou pelo 

fone 0800-411512.  
 
A partir das 13 hs desrta quinta-feira, 24, o Procon-Pr disponibilizará também no site 

do órgão, www.procon.pr.gov.br um link para denúncias.  
O horário de atendimento do Procon-Pr é das 9 às 16hs. 
 

Consumidores recorrem à compra avulsa do produto, que é ilegal 

24/05/2018 – Fonte: Bem Paraná 
 

 
 

Várias pessoas foram flagradas enchendo galões nas bombas de combustível de um 

postos da Rua Roberto Barroso, no bairro Vista Alegre, em Curitiba. No entanto, essa 
medida adotada por alguns consumidores, além de ser extremamento perigosa é 
ilegal. Segundo a legislação a venda avulsa de combustíveis tem regras bem definidas 

e comercialização do produto em garrafas pet e sacos plásticos está proibida desde o 
ano 2.000. 

 
A venda avulsa só pode ocorrer em casos de “pane seca”, ou seja, quando o 
combustível acaba antes de o motorista chegar ao posto. De acordo com a resolução 

da ANP a venda de combustíveis fora do tanque do carro só será permitida em 
recipientes que atendam às regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 
 
Não existe proibição da venda de combustível avulso, mas sim uma legislação da 

Agência Nacional de Petróleo (ANP) que regula esta comercialização. A única exigência 
da ANP é o uso de equipamento adequado de aquisição de combustíveis nos postos e 

ele deve ser certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
Industrial [Inmetro]. 

 
A gasolina é um produto altamente inflamável e o seu transporte é ilegal. O transporte 
de combustível em galões em carros e motos é proibido. O artigo 3 da resolução nº 

26 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) proíbe o transporte de produtos 
considerados perigosos, conforme legislação específica. 

 
É o caso da gasolina, que está enquadrada na classe de risco 3 (líquido inflamável) e 
tem o número de identificação 1.203 (combustível para motores), conforme 

classificação da ONU, adotada pelo Ministério dos Transportes. Para fazer esse tipo de 
transporte, o interessado deve ser treinado e capacitado, o que, frequentemente, não 

é o caso. 
 
 

https://www.bemparana.com.br/noticia/com-medo-de-ficar-sem-combustivel-consumidores-recorrem-a-compra-avulsa-do-produto-que-e-ilegal


Greve dos caminhoneiros reduz em 27% as operações de granéis no Porto de 

Paranaguá 

24/05/2018 – Fonte: Bem Paraná 

 

 
 

A greve nacional dos caminhoneiros nas estradas brasileiras está impactando as 
operações de granéis vegetais e fertilizantes no Porto de Paranaguá. A movimentação 

diária caiu de 150 mil toneladas para 110 mil toneladas nesta quarta-feira.  
 
Depois de três dias de paralisação total das atividades rodoviárias, um dos três berços 

do Corredor de Exportação – responsável pelo escoamento de grãos - parou de operar. 
Com isso, o porto registrou uma queda nas exportações de granéis de 15 mil toneladas 

por dia, passando de 85 mil para 60 mil toneladas diárias. 
 
Já a importação de fertilizantes foi interrompida em berços de atracação em que o 

transporte da carga é feito por caminhões. Apenas os berços que operam com esteiras 
continuam funcionando. Com isso, a movimentação de desembarque de fertilizantes 

caiu de 25 mil toneladas ao dia para 10 mil toneladas.  
 
A movimentação de granéis líquidos, no entanto, mantém sua média diária de 40 mil 

toneladas. Os desembarques continuam normais enquanto os tanques dos terminais 
ainda não estão completos. 

 

Com falta de produtos, preços de verduras no Ceasa de Curitiba aumentam 

até 87% 

24/05/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 23-05-2018) 
 

 
Com a greve dos caminhoneiros, a movimentação no Ceasa de Curitiba caiu 50% nesta 
quarta-feira (23) e os preços dispararam. O preço médio do saco da batata, por 
exemplo, passou de R$ 80 na segunda (21) para R$ 150 (nesta quarta), um aumento 

de 87,5%, segundo informações da assessoria do Ceasa.  
 

A caixa de 20 quilos de tomate extra 2A, tipo longa vida, passou de R$ 55 para R$ 
70. A caixa de 20 quilos da cenoura extra 2A, subiu de R$ 32 para R$ 50. Segundo 
informações dos técnicos da Ceasa, "os comerciantes não devem aumentar muito mais 

os preços, porque não há compradores. Os mercados também não estão enviando 
compradores com medo de serem parados nas barreiras e os produtos estragarem. 

 
Interior - Nos Ceasas de Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, a queda no 
movimento foi maior, de 60%. No Ceasa de Londrina, há caminhões bloqueando a 

entrada da unidade desde a tarde desta quarta (23), na rodovia para Tupassi. 
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Câmara aprova corte do PIS/Cofins sobre diesel e reoneração da folha 

24/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Projeto deve ser analisado pelo Senado em duas semanas  
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (23) em votação 

simbólica uma versão desidratada do projeto de lei que prevê a reoneração da folha 
de pagamento. A emenda ao projeto que zera o PIS/Cofins sobre o diesel até o final 

do ano também teve aprovação. 
 
O projeto ainda tem de ser analisado pelo Senado. O presidente da Casa, Eunício 

Oliveira (MDB-CE), prevê que o texto vá a plenário em duas semanas. 
 

Pelo texto do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), serão reonerados a partir deste ano 
28 dos 56 setores hoje desonerados. Somente a partir de 2021 haverá a oneração da 
outra metade.  

 
Inicialmente, a Fazenda pretendia manter o benefício para apenas três setores.  

O impasse entre governo e parlamentares travava a votação do texto há meses na 
Câmara. O relator já havia aceitado subir o número de setores beneficiados para 20 a 
fim de conseguir um acordo no plenário.  

 
O novo acordo, costurado às pressas, veio como resposta à crise gerada pela greve 

dos caminhoneiros, que chega ao terceiro dia causando desabastecimento nas cidades 
e aeroportos do país.  
 

O governo anunciou na terça-feira (22) que zeraria a Cide (Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico) sobre caso o Congresso aprovasse o projeto.  

Em um cabo de guerra com o Executivo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
RJ) anunciou que incluiria no projeto a liquidação do PIS/Cofins sobre o diesel até o 
final do ano.  

 
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e Orlando Silva consultaram o 

economista Adriano Pires, que calculou em R$ 3,5 bilhões o impacto os cofres públicos 
com a isenção de PIS/Cofins até 31 de dezembro de 2018. 
 

A conta do governo é diferente: o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun 
(MDB-MS), veio à Câmara no início da noite de quarta-feira para tentar retirar o artigo 

sobre o PIS/Cofins do texto. Após consultar o secretário da Receita Federal, Jorge 
Rachid, Marun afirmou que o impacto é de R$ 12 bilhões. 
 

Apesar disso, mesmo partidos da base do governo defenderam a aprovação do texto, 
que teve todas as emendas rejeitadas e não foi votado nominalmente como é costume 

em projetos polêmicos. 
 

Mesmo depois de aprovado o texto, Marun ainda discutia com o relator do projeto 
sobre o tamanho do impacto. 
 

“Se eu estiver errado, parabéns. Se eu estiver certo, vamos ter que buscar uma 
correção, vamos ter que ir ao Senado, avaliar o que fazer”, disse Marun, antes de se 

dirigir a Orlando Silva: 
 
“Acho que vocês cometeram um grande erro, um erro de cálculo que impacta neste 

momento. Se eu estiver errado, vou admitir, mas vou me sentir constrangido por ter 
causado este constrangimento.” 

 
Depois da reunião com o ministro, Maia voltou a criticar o governo: "Ele é ministro do 
governo e tem que tomar cuidado porque aqui está todo mundo trabalhando de forma 
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séria, querendo acertar, querendo ajudar. Aliás, muito mais do que o governo quis se 
ajudar, ajudar o Brasil nestes últimos meses", afirmou. 
 

Maia disse que os números da redução de preço do diesel anunciada pela Petrobras 
nesta quarta são muito parecidos com os do projeto aprovado pela Câmara. 

 
“A conta para uns vales, para outros não vale. Talvez o governo queria ter um 

protagonismo exclusivo desnecessário”, afirmou. 
 
A política de desoneração teve início em 2011. Os setores autorizados podem deixar 

de pagar a contribuição à Previdência de 20% sobre a folha de pagamentos e recolher 
de 1% a 4,5% do faturamento. 

 
Com a derrota, Marun disse que o governo terá que reavaliar se irá mesmo editar 
decreto com a isenção da Cide, como havia sido anunciado no dia anterior. 

 
“Não sei como vai ficar. Com esse erro de cálculo, eles liberaram um troço que não 

tem mais espaço nesta reoneração para a questão da Cide. Tudo agora tem que ser 
reavaliado”, disse o ministro à Folha. 
 

 
 

Editorial: Preço não faz acordo 

24/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Com governo premido por greve, Petrobras anuncia barateamento 

temporário do diesel  

  
Caminhoneiros bloqueiam estrada em Juatuba, Minas Gerais - Douglas Magno/AFP  

24.mai.2018 às 2h00  
 

Não é surpresa, ainda mais em ano eleitoral, que políticos se rendam à pressão de 
uma greve de caminhoneiros e saiam em busca de medidas emergenciais para conter 
a alta dos preços dos combustíveis. 

 
O risco, que se deve evitar a todo custo, é uma recaída no controle populista de preços, 

que, aliado a gestão irresponsável e corrupção, levou a Petrobras à breca —a estatal 
ficou no vermelho por quatro anos consecutivos, até 2017. 

 
Nos últimos meses, o petróleo passou por valorização aguda. Desde meados do ano 
passado, o barril saltou de US$ 45 para quase US$ 80 nos mercados internacionais —

em razão de maior consumo, contenção da oferta por parte da Opep (cartel que reúne 
alguns dos grandes países produtores) e tensões geopolíticas.  
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O problema foi agravado pela alta do dólar nos últimos meses. Como a política da 
Petrobras agora é repassar aos preços tais variações, tem-se no momento o pior dos 
mundos para o consumidor. 

 
Em menos de um ano, a gasolina e o óleo diesel encareceram em mais de 50% —a 

alta do segundo desencadeou o movimento dos caminhoneiros autônomos, que já 
causa desabastecimento. 

 
Com o Palácio do Planalto sob pressão, a Petrobras anunciou nesta quarta (23) uma 
redução de 10% do diesel nas refinarias por 15 dias, alegando que assim se facilita a 

negociação com os grevistas. 
 

Ganha-se tempo, mas as alternativas permanecem poucas. 
 
A alta do petróleo sinaliza escassez em escala global. É por meio desse sinal de 

mercado que se obterá redução do consumo e novos investimentos em campos que 
não seriam viáveis noutro cenário. 

 
Desde que se respeite a realidade dos preços, é legítimo que o governo considere 
outras ações. Cabe, por exemplo, avaliar se a estatal utiliza seu monopólio para cobrar 

além da conta, o que configuraria abuso de poder econômico.  
 

Não parece ser esse o caso, porém. Mais palpável é o peso da carga de impostos sobre 
os derivados, que motiva uma correria de congressistas encabeçada pelo presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). 

 
O primeiro alvo deve ser a Cide, um tributo de natureza regulatória que visa 

justamente adequar o custo dos combustíveis. Entretanto o impacto seria modesto. 
 
Outras taxações, como as do PIS e da Cofins, federais, e do ICMS estadual 

representam uma fatia bem maior dos preços, em torno de 28% no caso do diesel.  
 

Mas nem a União nem os estados têm condições financeiras para grandes renúncias 
de receita no momento. 
 

Não existem, pois, soluções indolores a serem oferecidas à sociedade ou aos 
caminhoneiros. Abusos como o bloqueio de estradas não mudarão os efeitos dos fluxos 

de oferta e demanda no mundo. 
 

Artigo: Greve de caminhoneiros e seus efeitos são problemas de governo 

24/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O governo que não chegou a governar proclamou sua inexistência  
 

Os caminhoneiros param um país parado. Sua greve atinge o que ainda respira, aos 
estertores, no dia a dia do país. A lenga-lenga da retomada de crescimento, propagada 

por uma articulação entre temerosos das eleições e economistas do bolsão neoliberal, 
já ruíra sob o jorro dos números mais ou menos reais. Como o do desemprego 

crescente e o da produção industrial em coma. 
 

Greve de caminhoneiros e seus efeitos são problemas de governo. Este, por sua vez, 
dotado de todos os meios para encaminhar soluções. Eis o que de fato aconteceu: não 
o governo, mas os presidentes da Câmara e do Senado tomaram a iniciativa de pensar 

em resoluções que, se capazes de dissolver a greve, ambos fariam aprovar nas 
respectivas Casas. Presidência, ministérios, Petrobras, trocavam mensagens, 

marcavam reuniões para o dia seguinte, contrapunham-se em hipóteses e rejeições. 
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O governo que não chegou a governar proclamou sua inexistência. Temer, o perplexo, 
fez renúncia branca, com a admitida passagem da responsabilidade do Executivo para 
o Legislativo. Não foi melhor nem pior para o país, porque, embora melhor que a 

omissão, foi mais um avanço na bagunça institucional. Como os anteriores, prenúncio 
de outros. 

 
Mas o passo de Rodrigo Maia e Eunício Oliveira pede cautela na apreciação. Mesmo 

como resposta devida, e não dada pelo governo, à situação de emergência, é duvidoso 
que não o inspirasse (também) outra motivação: o proveito eleitoral. 
 

Um, imaginado candidato à Presidência; o outro, já concorrendo ao governo do Ceará. 
As TVs deram-lhes o ganho, entre grevistas e em mais partes do eleitorado, por sua 

atitude. São desnecessárias sondagens para saber-se o que Temer recebeu. 
 
Nada muito diferente do que, se lembrado, coube a Henrique Meirelles, agora 

candidato oficioso do desistente Temer e, até prova contrária, futuro candidato do 
MDB. O que dá certa força a tal possibilidade é a disposição de Meirelles de pagar sua 

campanha, deixando a parte que a ela caberia, no Fundo Eleitoral e no MDB, aos 
candidatos em geral do partido. A cenoura pendente diante do burrico. Mas não só. 
 

A doação da dinheirama ameaça Meirelles de ser mais candidato à cristianização do 
que à Presidência. Cristianizado, no jargão político, é o candidato que, como Cristiano 

Machado, se vê sucumbido pela adesão dos correligionários, com a bênção do partido, 
a outro candidato. 
 

No caso original, o apoio eficaz e indeclarado foi dos políticos do então PSD, de 
Cristiano, ao favorito e vencedor Getúlio. Engordar os bolsos da campanha e os 

próprios com a parte alheia não exige acompanhar o doador para o fundo. E, se ele 
for bem, é só desarmar a traição e viver o pequeno constrangimento de passar por 
leal. 

 
A autoria 

É muito boa a notícia, dada nos "Diálogos Transformadores" da Folha, de que 
cisternas se confirmam como alternativa eficiente para 1,2 milhão de famílias atingidas 
pela seca no Nordeste. 

 
Mas não custa lembrar que se deve à então ministra Tereza Campello —um caso de 

alta competência no governo Dilma— a distribuição de cerca de 1 milhão de cisternas. 
Sem nem sequer um episódio escandaloso, por mínimo que fosse. 
 

Janio de Freitas - Colunista e membro do Conselho Editorial da Folha, analisa a 
política e a economia.  

 

Após anúncio do diesel, papéis da Petrobras recuam 11,3% em Nova York 

24/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 
O anúncio da Petrobras de reduzir o preço do diesel em 10% nas refinarias por um 

período de 15 dias foi mal recebido pelos investidores, que viram na decisão uma volta 
da ingerência política na empresa e um risco à gestão autônoma que vigora desde o 

início da gestão de Pedro Parente. 
 
Os ADRs, recibos de papéis da empresa que são negociados na Bolsa de Valores de 

Nova York, chegaram a cair 11,32%, para US$ 13,40, no chamado “after market” 
(período que sucede o horário regular do pregão). O anúncio sobre o diesel foi feito 

depois do fechamento das Bolsas. 
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Bolsa de Valores de Nova York - Associated Press  
 

No pregão regular, as ADRs haviam recuado 3,76%, para US$ 15,11. 
 

No Brasil, os papéis da petroleira já haviam sido castigados pelo investidor, temerosos 
de eventuais consequências na Petrobras da paralisação dos caminhoneiros, que 

acabaram se confirmando às 19h, com o anúncio da redução dos preços do diesel. 
 
As ações da Petrobras fecharam esta quarta (23) em queda de 5,8% (papéis 

preferenciais) de e 4,5% (ordinários, com direito a voto), e ajudaram a arrastar o 
Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que recuou 2,3%. 

 
Desde julho, a Petrobras adota política de reajustes diários de preço, do agrado do 
investidor, que levam em conta as oscilações do dólar e da cotação do petróleo no 

mercado internacional. 
 

Governo deu DNA liberal à Petrobras, mas deixa digital política 

24/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

Influência do Planalto na redução do diesel revela peso da bandeira do ajuste  
   

A redução do preço do diesel pela Petrobras revela o peso da bandeira do ajuste 
econômico liberal em momentos de estresse. Michel Temer aplicou o DNA do mercado 
à gestão da companhia, mas deixou impressões digitais políticas sobre a decisão 

anunciada pela empresa para conter a greve de caminhoneiros que se espalhou pelo 
país. 

 
A Petrobras reconquistou a confiança de investidores ao adotar práticas da iniciativa 
privada, priorizar a recuperação de suas finanças e se desvencilhar de interferências 

constantes do governo. A intervenção temporária sobre o diesel, porém, expõe a 
inevitável tendência da estatal de agir como estatal em situações críticas. 

 
Ainda que o Planalto se vanglorie de ter livrado a economia das amarras impostas por 
Dilma Rousseff, as pressões políticas e eleitorais voltam a atar alguns desses nós. 

 
Minutos antes do anúncio do corte de preços por 15 dias, o ministro Eliseu Padilha 

(Casa Civil) indicou que mesmo uma gestão alinhada ao mercado precisa de alguma 
flexibilidade nas horas difíceis. 
 

“A política [de preços] é ditada pela direção da Petrobras, mas a presidência da 
Petrobras é de confiança da Presidência da República”, afirmou. Depois, o ministro se 

explicou: disse que constatara apenas que a empresa não é totalmente autônoma, 
dada a participação majoritária da União em sua composição. 

 
O presidente da estatal, Pedro Parente, declarou que a independência da empresa não 
foi arranhada. Afirmou que segue firme na companhia e negou intenção de deixar a 

cadeira, mas transmitiu dúvida. “Não dá para falar, neste momento, em qualquer tipo 
de movimento como esse.” 
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Para contornar essa crise, o Planalto carregará o peso de outra bandeira do ajuste 
econômico. Em 15 dias, o governo precisará prorrogar o congelamento dos preços ou 
aprovar uma redução significativa de impostos sobre combustíveis. Se optar pela 

solução tributária, deverá comprar briga com governadores, que perderão receita em 
ano eleitoral. 

 

Alta do petróleo eleva arrecadação do governo 

24/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 
Receita com royalties fica R$ 2,7 bi maior em abril; valor compensaria fim da 

cobrança da Cide  
 

Enquanto a equipe econômica conduz com cautela a redução na tributação sobre 

combustíveis, o governo federal arrecadou, somente em abril, R$ 2,7 bilhões a mais 
em royalties de petróleo e participações especiais do que no mesmo mês do ano 
passado. 

 
É um valor maior do que os R$ 2,5 bilhões que a União perde em receitas em um ano 

cheio com o fim da cobrança da Cide sobre o diesel, medida que o ministro da Fazenda, 
Eduardo Guardia, condicionou à aprovação da reoneração da folha para todos os 
setores a partir de 2021. 

 
No acumulado do ano, esse aumento de receitas com royalties e participações 

especiais já chega a R$ 5,1 bilhões, segundo dados levantados por José Roberto Afonso 
e Vilma da Conceição Pinto, do Ibre/ FGV (Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas), no Siafi (Sistema Integrado de Administração Financeira). 

O sistema permite o acompanhamento das contas públicas em tempo real. 
 

O forte aumento dessas receitas é consequência da disparada da cotação do petróleo 
e da valorização do dólar, ou seja, o mesmo motivo que encarece os combustíveis. 
 

 
O ministro da Fazenda Eduardo Guardia durante declaração à imprensa sobre a 

possibilidade de redução de impostos sobre combustíveis para tentar compensar a 
escalada nos preços - Pedro Ladeira/Folhapress  
 

Essa é uma das razões pelas quais alguns economistas acreditam que o governo 
consegue acomodar, se necessário, cortes maiores em tributos sobre combustíveis. 

 
"Existe esse espaço para ousar mais, tanto que o Rodrigo Maia [presidente da Câmara] 
já aventou que o PIS/Cofins também seria objeto de redução", avalia o economista 

especializado em contas públicas Fabio Klein, da consultoria Tendências. 
 

Ele lembra que a eliminação da cobrança da Cide sobre diesel permitiria uma queda 
da somente R$ 0,05 no litro desse combustível. "Esse corte não resolve o problema 
dos caminhoneiros." 

 
Se o governo voltasse atrás na medida que elevou a alíquota do PIS/Cofins sobre 

combustíveis em julho do ano passado, iria se comprometer com uma renúncia fiscal 
de cerca de R$ 10 bilhões. 
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Como a expectativa do mercado é que o deficit das contas públicas feche o ano em R$ 
138,5 bilhões, ou seja, R$ 20 bilhões abaixo da meta para o ano, haveria espaço para 
acomodar essa perda de receita sem comprometer o objetivo fiscal de 2018. 

 
"É claro que há riscos. O preço do petróleo pode cair e reduzir a arrecadação, o gasto 

pode aumentar. E menos receita coloca pressão sobre a regra de ouro", alerta Klein, 
referindo-se à norma que proíbe a União de se endividar para pagar gastos correntes. 

 
Para Conceição Pinto, uma das autoras do levantamento, a decisão do governo de 
cortar tributos não pode ser tomada somente com base na receita maior com royalties. 

 
"Não se pode avaliar só com base nisso. O governo acumula déficits muito elevados 

há anos", pondera. "Ao decidir por cortar ou não uma despesa, aumentar ou desonerar 
um tributo, também deve ser levado em conta o equilíbrio das contas públicas." 
 

A elevação na receita com royalties foi um dos fatores que permitiram que, após um 
crescimento mais modesto em março, a arrecadação do governo federal retomasse 

um ritmo de alta mais próximo ao do início do ano. 
 
No mês passado, a receita total do governo federal cresceu 7,2%, descontada a 

inflação, na comparação com abril do ano passado. Em janeiro e fevereiro, o aumento 
da arrecadação foi de 5,7% e 9,7%, respectivamente, se reduzindo a 4% em março. 

 
Mesmo se excluída a receita com royalties, a arrecadação administrada pela Receita 
Federal, que reflexe melhor o comportamento da atividade econômica, cresce 5,2%. 

 
"Esse resultado é satisfatório, chega a ser surpreendente pelo nível da recuperação", 

afirma Conceição Pinto. 
 
"Mas é preciso ver se esse ritmo de alta se manterá pelos próximos meses, quando a 

comparação passará a ser feita sobre uma base cada vez mais forte", completa.  
 

Motoboys, taxistas e vans podem parar após vitória de caminhoneiros 

24/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

Motociclistas têm planos para uma paralisação na próxima terça (29)  
 

Categorias de trabalhadores ligados ao transporte autônomo acompanham a greve 

dos caminhoneiros e pretendem usar a mesma tática para pressionar o governo a 
baixar o preço dos combustíveis. 
 

Depois da queda da alíquota da Cide, os caminhões continuaram parados. A Petrobras 
então decidiu anunciar uma redução de 10% no valor do diesel nas refinarias por um 

período de 15 dias.  
 
Os motociclistas têm planos para uma paralisação na próxima terça (29), afirma 

Gilberto Almeida dos Santos, presidente do Sindimoto-SP. 
 

A entidade já debatia a ideia de se mobilizar no fim do ano, mas agora resolveu 
antecipar o ato, segundo o sindicalista.  

 
“Os caminhoneiros puxaram o bonde e trouxeram o problema à tona. Como categoria 
afetada, vamos colocar o nosso bloco na rua.” 

 
A estratégia deles não será a de travar acessos, mas devem trafegar em vias 

importantes de São Paulo em grupo, a uma velocidade reduzida. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2018/05/motoboys-taxistas-e-vans-podem-parar-apos-vitoria-de-caminhoneiros.shtml


Os taxistas têm planos para aderir à convocação dos motoboys, segundo Natalício 
Bezerra Silva, do sindicato dos taxistas autônomos. 
 

“Nós nos espelhamos em outras categorias, e devemos nos juntar aos caminhoneiros 
e, agora, aos motoboys.” 

 
O governo tem gerência na Petrobras e, se quiser, “entra na parada”, afirma o 

dirigente. 
 
Os taxistas, no entanto, têm a opção de usar álcool, cujo preço caiu segundo Antonio 

Matias, conhecido como Ceará, presidente do sindicato dos motoristas nas empresas 
de táxi de São Paulo. 

 
Condutores de vans escolares, que dependem de diesel, tinham se decidido por uma 
paralisação na quarta (30), mas com o anúncio da Petrobras, deverá recolocar o tema 

em pauta, diz um dirigente de uma associação do setor. 
 

Temer reúne ministros e presidente da Petrobras para discutir alta dos 
combustíveis 

24/05/2018 – Fonte: Bem Paraná  

 
No quarto dia de paralisação dos caminhoneiros, o governo realiza na manhã desta 

quinta-feira (24) uma reunião estendida no Palácio do Planalto para discutir saídas 
para reduzir o preço do diesel.  
 

Além do presidente Michel Temer, estarão presentes alguns os ministros Moreira 
Franco (Minas e Energia), Valter Casimiro (Transportes), Eduardo Guardia (Fazenda), 

o secretário da Receita, Jorge Rachid, e o presidente da Petrobras, Pedro Parente.  
 
O encontro ocorre um dia depois de a estatal ter dado fôlego ao governo para uma 

nova frente de negociação com os caminhoneiros ao reduzir em 10% o preço do diesel 
nas bombas. A medida foi anunciada por Parente na noite de quarta e valerá por 15 

dias.  
 
A ação da petroleira foi divulgada minutos depois de o ministro da Casa Civil, Eliseu 

Padilha, ter dito em entrevista que Temer havia pedido que Parente encontrasse uma 
solução que impactasse o preço do combustível usado nos caminhões.  

 
A paralisação da categoria afeta estradas em diversos estados e algumas cidades 
brasileiras já enfrentam problemas de abastecimento, como falta de combustível em 

postos e em aeroportos, para os aviões.  
 

Na terça (22), o governo anunciou um acordo com o Legislativo no qual aceitou zerar 
a incidência da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) sobre o 

diesel. Para isso, condicionou a medida, que será feita por meio de um decreto, à 
aprovação pelo Congresso de um projeto de reoneração da folha de pagamento.  
 

A argumentação é de que a perda de receita com a Cide seria compensada com o 
aumento da arrecadação provocada pela aprovação do texto, que foi votado na noite 

quarta pela Câmara, mas que ainda aguarda análise do Senado.  
 
Mesmo com ao anúncio de redução da Cide, os caminhoneiros mantiveram a 

paralisação e argumentam que a medida ainda é uma promessa e que terá baixo 
impacto no preço do combustível, de apenas R$ 0,05 por litro.  

 
O Executivo procura agora alterar a incidência de outros tributos sobre o diesel, como 
PIS/Cofins, medida que foi incluída como emenda ao texto da reoneração aprovado na 
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Câmara. Na entrevista de quarta, Padilha reconheceu que existe dificuldade do 
governo em encontrar espaço fiscal para abrir mão da receita desses tributos.  
 

Um outro caminho será buscado pela Fazenda com os governadores. Na sexta (25), 
Guardia convocou uma reunião do Confaz, que reúne os secretários da Fazenda dos 

estados. Com eles, o governo busca estudar formas de alterar a cobrança de ICMS 
sobre o diesel.  

 
No início da tarde desta quinta, ministros se reunirão com representantes dos 
caminhoneiros para uma nova etapa das negociações. Mesmo com a redução do preço 

do diesel nos postos, a categoria não suspendeu os atos nas rodovias. 
 

Temer reúne-se com ministros e Pedro Parente para discutir impasse sobre 
diesel 

24/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  

 
O presidente Michel Temer está reunido na manhã desta quinta-feira, 24, com os 

ministros da Fazenda, Eduardo Guardia; dos Transportes, Valter Casimiro; de Minas e 
Energia, Moreira Franco. Também estão na reunião o presidente da Petrobras, Pedro 
Parente, e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. A realização do encontro foi 

informada pelo Palácio do Planalto.  
 

O governo negocia, desde o início da semana, medidas e alternativas para reduzir o 
preço do óleo diesel. Caminhoneiros em todo o País estão parados nas estradas, o que 
já tem afetado abastecimento em supermercados e postos de combustíveis. Nesta 

quarta-feira, 23, a Petrobras anunciou a redução de 10%, por 15 dias, no preço do 
diesel, o que seria um prazo para o governo e caminhoneiros concluírem as 

negociações.  
 
Na Câmara dos Deputados, o projeto da reoneração da folha de pagamento de setores 

produtivos foi aprovado nesta quarta, incluindo isenção ao óleo diesel das alíquotas de 
PIS e Cofins até 31 de dezembro de 2018.  

 
A matéria ainda precisa passar pelo Senado. A categoria alega que a decisão da 
Petrobras ainda não resolve o problema e que só vai cessar a greve quando as outras 

medidas prometidas forem sancionadas e publicadas no Diário Oficial da União (DOU).  
 

Além dessa reunião, está prevista uma nova conversa à tarde entre a Casa Civil e 
representantes dos caminhoneiros. 
 

Greve só acaba com publicação da isenção de impostos no DOU, diz agora 

Abcam 

24/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 
  

A Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) informou na manhã desta quinta-
feira que o movimento de paralisação da categoria só terminará quando a redução de 
impostos dos combustíveis for publicada no Diário Oficial da União (DOU). A 

informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da entidade que mencionou que 
o movimento “não acredita mais nas promessas do governo” e que, por isso, a 

paralisação só terminará quando a decisão “virar lei”.  
 
Mais cedo, o presidente Abcam, José da Fonseca Lopes, havia dito em entrevista à 

Rádio Eldorado que as manifestações poderiam ser suspensas nesta tarde, desde que 
o projeto que prevê zerar a PIS-Cofins sobre o óleo diesel fosse aprovado pelo Senado. 

Líderes do movimento terão encontro com a cúpula do governo federal às 14h no 
Palácio do Planalto.  
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Na noite desta quarta-feira, 23, a Petrobras anunciou de redução do preço do diesel 
em 10% e a manutenção desses preços por 15 dias. 
 

Não adianta baixar agora e aumentar mais para frente, diz líder grevista 

24/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 No acostamento da Rodovia João Ribeiro de Barros, entre as cidades de Jaú e Bauru, 

no interior de São Paulo, o motorista Ariovaldo Almeida Junior conta que a 
manifestação dos caminhoneiros, que começou a ser planejada na semana retrasada, 
não tem data para acabar. 

 
Na noite desta quarta-feira, o presidente da Petrobras anunciou a redução de 10% 

do diesel por 15 dias. A decisão, segundo Barros, não é suficiente para interromper a 
paralisação.  
 

"Não adianta baixar agora e aumentar de novo mais para frente. Eles criaram um caos 
desnecessário no país", disse. 

 
Para caminhoneiros de 26 anos, além de diminuir o valor sem prazo de validade, é 
necessário criar um parâmetro de preços que evite um "aumento desenfreado" do 

óleo diesel. 
 

"Só com esse anúncio, a paralisação continuará em tempo indeterminado", afirma.  
  

  
Caminhoneiros protestam em estrada no interior de São Paulo. No centro, de camiseta 
branca, um dos líderes da paralisação - Álbum Pessoal  

 
DECISÃO DE PARAR 

Há dois dias sem dormir, o jovem relata que a ideia de fazer uma paralisação para 
pressionar pela redução do preço dos combustíveis começou a ser discutida em 
Ourinhos (SP), onde é diretor do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos. 

 
"Eu procurei outras entidades sindicais autônomas do interior paulista, como de Bauru, 

Piracicaba e Jaú. Nós elegemos uma liderança para o movimento em cada local", disse 
à Folha. 
 

Para ganhar adesão fora de São Paulo, ele conta que dirigiu cerca de 680 km, no dia 
14 de maio, até Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A adesão ao movimento 

surpreendeu. 
 
"A expectativa inicial era uma paralisação apenas em São Paulo e Volta Redonda, mas 

recebemos ligações de outras entidades de caminhoneiros", afirmou. 
 

Segundo ele, o movimento não tem vinculação política e não é contra a gestão atual. 
"Não temos nada contra ou a favor o governo federal", disse. 
 

 
 

 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/nao-adianta-baixar-agora-e-aumentar-mais-para-frente-diz-lider-grevista.shtml


Corte no diesel oferecido pelo governo pode chegar a R$ 0,53 

24/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Governo, Petrobras e Câmara recuam frente à greve e oferecem preço menor 
e fim do PIS/Cofins e do Cide  
 

Acuados pela paralisação dos caminhoneiros e preocupados com o risco de uma crise 
de desabastecimento, o presidente Michel Temer, o Congresso e Petrobras buscaram 
alternativas para atender os grevistas e reduzir o preço do diesel. 

 
Temer pressionou o comando da Petrobras e a estatal suspendeu provisoriamente sua 

política de reajustes: reduziu em 10% o preço do diesel, congelando-o por 15 dias. 
 

A Câmara aprovou no fim da noite desta quarta (23) em votação simbólica, uma 
versão desidratada da reoneração da folha de pagamento e zerou o PIS/Cofins sobre 
o diesel até o final do ano. 

 
A aprovação da reoneração, segundo anunciado na terça (22) pela Fazenda, abriria 

caminho para o governo zerar a Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico) que incide sobre o diesel. 
 

Somando a redução da Petrobras, estimada em R$ 0,25 na bomba, a suspensão da 
PIS/Cofins, que seria da ordem R$ 0,23, mais a suspensão do R$ 0,05 da Cide, o corte 

oferecido aos caminhoneiros ficaria perto de R$ 0,53. 
 
O preço do diesel varia conforme a região. Em São Paulo, onde oscila de R$ 3 a R$4, 

a redução ficaria acima de 14%. 
 

Os atos dos caminhoneiros começaram na segunda (21) e não foram suspensos 
mesmo depois de reuniões na quarta (23) com ministros no Planalto. Ocorreram 
manifestações em 23 estados e no DF, e o abastecimento em diversos setores foi 

comprometido. Sem entregar nada de concreto, Temer pediu uma trégua, mas não foi 
atendido. 

 
Logo em seguida, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que o presidente 
pediu que a Petrobras encontrasse uma saída, sem que isso representasse uma 

intervenção do governo na petroleira. 
 

Embora tenha ponderado que o presidente da estatal, Pedro Parente, tem autonomia, 
lembrou que ele ocupa um cargo de confiança, indicado por Temer, mas negou que 
corresse risco de demissão se não atendesse ao governo. 

 

  
O presidente da Petrobras, Pedro Parente - Sergio Moraes/Reuters  
 

Na sequência, a Petrobras convocou a imprensa, e Parente anunciou a redução do 
preço. Com o corte, a Petrobras terá uma perda de R$ 350 milhões em suas receitas. 

A perda do governo ainda é incerta.  
 
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e Orlando Silva consultaram o 

economista Adriano Pires, que calculou em R$ 3,5 bilhões o impacto os cofres públicos 
com a isenção de PIS/Cofins até 31 de dezembro de 2018. 
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A conta do governo ficou diferente. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, 
estimou impacto de R$ 12 bilhões, e o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun 
(MDB-MS), foi à Câmara no início da noite para tentar retirar o artigo sobre o 

PIS/Cofins do texto. 
 

Marun disse que o governo pode rever a decisão de zerar a Cide por causa da 
PIS/Cofins. Ao abdicar da contribuição, o governo perderia cerca de R$ 2,5 bilhões. 

 

Com distribuição comprometida, preço de alimentos sobe 

24/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  

 
O efeito dominó da greve dos caminhoneiros já havia chegado ao abastecimento, na 

quarta-feira, 23, especialmente de produtos hortifrutigranjeiros, no atacado e nos 
supermercados, provocando alta nos preços desses itens.  
 

Na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), houve 
redução, em média, de 15% a 20% na oferta de hortifrutigranjeiros por causa da 

greve, segundo o economista da empresa Flávio Godas. O caso mais crítico era o da 
batata, que vem do Paraná e do sul de Minas.  
 

Em uma semana, o preço do saco de batata subiu mais de 150% no atacado da 
Ceagesp. Só entre segunda-feira e ontem, a alta foi 35,5%. Luis de Souza, da 

Catarinense, revenda de batata e cebola, disse que as entradas desses produtos no 
entreposto caíram 95% nos últimos dias. Com isso, ele só tinha batata para vender 
até o meio dia desta quinta-feira, 24. “Sou permissionário há 30 anos e nunca vi nada 

parecido.”  
 

Na Central de Abastecimento do Rio de Janeiro (Ceasa), principal polo de distribuição 
de alimentos do Estado, couve e batata, entre outros produtos, começaram a faltar e 
os preços dispararam. O saco de 50 quilos de batata, que custava R$ 60, passou a ser 

negociado a R$ 300, alta de 400%.  
 

A distribuidora Estrela Real, uma das que funcionam na Ceasa do Rio, estava desde 
segunda, 21 sem receber batata, alho, ovos e cebola. Segundo o gerente Antonio 
Carlos Vieira, é a pior paralisação desde 1994, quando começou a trabalhar lá.  

 
Além da batata, Godas, da Ceagesp, explicou que os gargalos na entrada de 

hortifrutigranjeiros já estavam ocorrendo com outros produtos vindos de fora de São 
Paulo, como mamão e manga da Bahia, melão do Rio Grande do Norte e abacaxi do 
Tocantins, por exemplo.  

 
Supermercados admitem dificuldade de abastecimento por causa da greve. “Mesmo 

com o esforço do setor de supermercados para garantir o perfeito abastecimento da 
população brasileira, identificamos que alguns Estados já começaram a sofrer com o 

desabastecimento de alimentos e que isso poderá se estender para todo o Brasil nos 
próximos dias, se algo não for feito”, afirmou em nota a Associação Brasileira de 
Supermercados.  

 
Indústria  

Na quarta-feira aumentou a lista de frigoríficos que paralisaram a produção por falta 
de insumos, de animais para abate e de caminhões para escoar produtos acabados. 
De manhã, a BRF parou a produção de quatro unidades de abate de frangos e suínos 

– a empresa informou que outras nove unidades teriam atividades parcial ou 
totalmente paralisadas até o fim do dia.  

 
A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes e a Associação 
Brasileira de Proteína Animal informaram que 129 unidades produtivas de associados 
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de bovinos, suínos e aves estavam paradas na quarta. Com isso, 25 mil toneladas de 
carnes deixarão de ser exportadas e o prejuízo é de US$ 60 milhões. 
 

Sindicalistas convocam ato para incluir redução do preço do gás nas 

negociações 

24/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

Diante da grande mobilização dos caminhoneiros, a Força Sindical convocou um ato 
para quinta-feira, 24, em frente à sede da Petrobras em São Paulo, na avenida 
Paulista, para demonstrar apoio ao movimento dos motoristas de caminhão e para 

tentar incluir a pauta da redução do preço do botijão de gás de cozinha no debate 
sobre a política de preços da estatal.  

 
Para o ato, sindicalistas pedem que manifestantes levem botijões vazios para a 
Paulista. Outras centrais, como a União Geral dos Trabalhadores, também devem 

participar. 
 

Sindigás manifesta preocupação com desabastecimento de GLP 

24/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

O abastecimento de GLP começa a ser afetado pelos protestos de caminhoneiros 
contra os recentes aumentos do preço do diesel, segundo o Sindigás, que representa 

as empresas distribuidoras do produto. Em nota, a entidade manifestou preocupação 
com a possibilidade de faltar gás.  
 

O sindicato informa que “a interdição das principais rodovias brasileiras impede a saída 
dos caminhões que transportam o gás, seja a granel ou em botijões, das bases de 

enchimento das distribuidoras até o consumidor final ou até as revendas de gás”.  
 
O Sindigás diz ainda que há veículos de transporte de GLP parados em estradas 

bloqueadas, impossibilitados de transportar o derivado de petróleo para as bases que 
não dispõem de dutos instalados entre as refinarias e as distribuidoras.  

 
“O Sindigás chama atenção para o fato de que os riscos de desabastecimento atingem 
todas as regiões brasileiras podem causar prejuízos ao funcionamento de serviços 

essenciais, como hospitais, escolas e creches, além de residências e o segmento 
empresarial”, afirmou em nota. 

 

Vescovi diz que Temer não vai propor redução do ICMS dos combustíveis 

24/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 

  
O coordenador de secretários de Fazenda dos Estados no Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz), André Horta, recebeu a informação do Ministério da Fazenda de 
que o presidente Michel Temer não vai propor redução do ICMS sobre os combustíveis 

aos Estados. O recado foi transmitido na noite desta quarta-feira, 23, pela secretária-
executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi. 
 

O presidente marcou uma reunião com os representantes dos Estados em Brasília na 
sexta-feira. “A secretária Ana Paula Vescovi conversou comigo há pouco. Ela disse que 

o presidente Temer deve abrir a reunião, que vai ser mesmo na sexta, e que o governo 
federal não vai propor redução de tributos estaduais”, disse Horta. 
 

Os Estados reagiram negativamente à proposta do líder do governo, Romero Jucá 
(MDB-RR), de reduzir o tributo. Mais cedo, Horta disse que os governadores não têm 

condições de abrir mão de receitas do ICMS. “Não dá para fazer uma minirreforma no 
atropelo”, criticou Horta. 
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Segundo apurou o Broadcast, o governo deve discutir questões relativas à 
metodologia de cálculo do ICMS. Hoje, as alíquotas são definidas por cada Estado e 
incidem sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) dos combustíveis, 

indicador atualizado quinzenalmente pelos governos. A ideia é impor um teto a esse 
indicador, algo que é politicamente mais fácil do que estipular uma alíquota máxima 

de ICMS para os Estados. 
 

O Executivo também quer negociar com os governadores a modificação da forma de 
tributação do ICMS, que hoje é “ad valorem” (porcentual no preço), para “ad rem” 
(valor fixo por volume), como já é feito na cobrança dos tributos federais. Se o preço 

do petróleo subir ou descer, o imposto continua a ter um valor determinado. A medida 
eliminaria a oscilação, e os Estados passariam a ter uma receita certa, com maior 

estabilidade. 
 

Impacto de caixa será menor que R$ 350 milhões, afirma Parente  

24/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

Questionado sobre o motivo de a Petrobras escolher o porcentual de 10% para reduzir 
o preço do litro do óleo diesel, sua contribuição para o fim da crise entre caminhoneiros 
e governo, o presidente da companhia, Pedro Parente, respondeu que esse porcentual 

é relevante, “uma queda importante, bem mais que a Cide”. Nas refinarias, significará 
uma economia de R$ 0,23 por litro, que, estima a empresa, poderá chegar a R$ 0,25 

para o consumidor.  
 
A redução do preço do combustível anunciada na noite desta quarta-feira, 23, e o seu 

congelamento por 15 dias representarão uma queda de receita com a venda do 
produto de R$ 350 milhões, que não serão recuperados. No resultado total o impacto 

deve ser menor, de cerca de R$ 100 milhões. O diretor de Gás e Refino da companhia, 
Jorge Celestino, ponderou, no entanto, que caso a manifestação dos caminhoneiros 
continue, a produção de diesel tende a cair, o que, num cenário extremo, de 

paralisação total das refinarias, pode significar uma queda de receita de R$ 90 milhões 
por dia.  

 
“Faz sentido buscar a normalização de todas as empresas, incluindo a Petrobras. O 
que a gente fez foi comparar o impacto no caixa com a produção do refino. Vou dormir 

bem essa noite, sentindo que foi a decisão acertada”, afirmou Parente.  
 

Ele disse não temer as consequências que a medida pode gerar nas ações da 
companhia, porque não “trabalha olhando o curto prazo” e o objetivo da sua gestão 
“é gerar valor no médio e longo prazos”. Informou ainda que a Petrobras pode precisar 

de mais 15 dias além do congelamento até atingir a paridade internacional novamente. 
“Teremos que avaliar em 15 dias a distância que estaremos da política de paridade se 

nada fosse alterado”, acrescentou.  
 

Parente ainda defendeu a redução dos tributos que incidem sobre o combustível como 
um meio de reduzir o preço do produto definitivamente. Ele chamou atenção para os 
pagamentos de compensações financeiras aos Estados, que vêm crescendo com a alta 

do preço do petróleo e derivados e do volume de produção. “É justo que governos 
estaduais pensem também em contribuições”, afirmou.  

 

Batida de caminhão na crise nacional 

24/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Bastou uma greve de caminhoneiros de três dias para que ficasse explícito o 
emaranhado de crises brasileiras. É um laboratório do que está por vir em 2019, ano 

em que começa o conflito aberto em um país de cobertores curtos e de reis nus, de 
lideranças políticas com vergonhas expostas. 
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Um conflito que seria de natureza privada, no fundo, imediatamente explodiu no colo 
de um governo falido. A reação da elite política à crise ressaltou seu oportunismo 
limítrofe. 

 
Caminhoneiros e transportadores em geral se queixam no fundo de que não 

conseguem repassar o aumento do custo de combustíveis, do diesel, para seus preços, 
os fretes. Por quê? 

 
Além de problemas nos contratos do setor, persiste um problema evidente desde 
2015: há caminhoneiros e caminhões sobrando. Houve superinvestimento em capital, 

facilitado pelo crédito subsidiado no governo anterior, problema agravado por, vejam 
só, melhorias logísticas. 

 
Em conversas informais, caminhoneiros dizem que está duro negociar aumento de 
frete, que indústria, agropecuaristas e empresas negociantes de commodities alegam 

que a crise estreitou as margens delas também. 
 

O aumento rápido e imprevisível de custos, devido à nova política de preços da 
Petrobras, agrava o problema, decerto. A alta carga de impostos facilita uma curiosa 
coalizão. Caminhoneiros e associações empresariais, várias delas contratadoras de 

fretes, pedem menos tributos. Todos se juntam contra a Petrobras. 
 

A Abad (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores), organização 
empresarial, diz que a greve é legítima. Critica a proposta de governo e Congresso de 
reonerar empresas (voltar a cobrar contribuições mais pesadas para a Previdência, 

que haviam sido desoneradas por Dilma Rousseff). 
 

Quer revisão nos reajustes da Petrobras, pois o diesel, dizem, deve ter tratamento 
diferente, dado seu impacto geral nos preços, mas "sem que isso represente ingerência 
ou um retrocesso no processo de recuperação da Petrobras". É a quadratura do círculo. 

A Aprosoja Brasil (Associação dos Produtores de Soja) apoia a reivindicação 
caminhoneira, diretamente interessada que é; a CNDL (Confederação Nacional dos 

Dirigentes Lojistas) apoia o movimento. 
 
O governismo majoritário na Câmara dos Deputados fazia corpo mole quanto a 

reformas, o programa de Michel Temer, sabotando particularmente medidas que 
remendariam o cofre furado do governo, como a reoneração da folha de pagamentos. 

Para piorar, fazia favores e perdoava dívidas gordas de setores empresariais. 
 
De súbito, liderada por Rodrigo Maia (DEM) recorre à reoneração a fim de tapar o 

buraco que será deixado pela desoneração dos combustíveis (fim ou redução da 
cobrança de Cide e PIS/Cofins). De resto, Maia, candidato a presidente deste país 

quebrado, passa a dizer que há "folga" no Orçamento deste ano. 
 

A Petrobras, que recusava interferência em sua política de preços, por sua vez dá uma 
gorjeta de 10% no preço do diesel, temporária. 
 

É uma conjunção de oportunismos rasteiros para lidar com problemas de fundo, 
conversinha referendada pelo "bloco no poder". É outro movimento concertado para 

dizer, em suma, que os ajustes econômicos (fiscal, de preços etc.) são necessários, 
desde que seja no couro dos outros. 
 

Em 2019, 2020, a farinha será pouca, quase nenhuma, e a luta para manter o pirão 
será feia. A crise de agora é uma amostra pequena do que virá. 

 
Vinicius Torres Freire - Na Folha desde 1991. Foi secretário de Redação, editor de 
'Dinheiro', 'Opinião' e correspondente em Paris.  
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Brasil sobe uma posição em ranking mundial de competitividade 

24/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

O resultado da 30ª edição do Anuário de Competitividade Mundial (World 
Competitiveness Yearbook – WCY) mostra que o Brasil ganhou uma posição no 

ranking, ocupando agora o 60º lugar. O estudo publicado pelo IMD (International 
Institute for Management Development), em parceria com a Fundação Dom Cabral 

(FDC), avaliou 63 nações para o ano de 2018.  
 
“Sem promover as reformas necessárias, em um ambiente de alta turbulência política 

e incerteza econômica, o Brasil volta, em 2018, a perder oportunidades importantes 
para avançar nos rankings globais de competitividade”, avalia Carlos Arruda, 

coordenador do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da FDC.  
 
A mudança positiva no PIB e o momento em que os dados foram coletados explicam 

a melhora da posição em relação a 2017, e a primeira do País desde 2010. Os EUA, 
por outro lado, têm se mantido no alto do ranking em todos os relatórios, subindo do 

4º para o 1º lugar esse ano.  
 
Um fator que qualifica positivamente a competitividade do Brasil é sua capacidade de 

atrair a atenção de investidores estrangeiros. Segundo a professora do Núcleo de 
Inovação e Empreendedorismo da FDC, Ana Burcharth, “o Brasil se mantém entre os 

países com melhor perspectiva de investimento futuro”.  
 
Em pesquisa de opinião realizada anualmente junto à comunidade empresarial do País, 

a partir de uma lista com quinze indicadores, eles deveriam escolher os que 
consideram ser os mais atrativos da economia brasileira. O dinamismo da economia 

foi o principal fator, enquanto o fator “competência do governo” aparece em último 
lugar.  
 

Para a avaliação dos países são analisados quatro fatores de competitividade: 
performance econômica, eficiência de governo, eficiência empresarial e infraestrutura.  

 
O desempenho econômico brasileiro subiu cinco posições, alcançando a 54ª posição, 
em razão da melhora de indicadores como atividade local e preços. Enquanto a 

eficiência do governo se manteve na 62ª posição, a frente somente da Venezuela. 
Eficiência empresarial e infraestrutura caíram uma posição cada, indo para 50º e 52º 

lugar, respectivamente. 
 

Confiança do comércio cai 4,1 pontos em maio para 92,6 pontos, mostra FGV 

24/05/2018 – Fonte: Automotive Business  
 

 
 
Confiança do comércio cai 4,1 pontos em maio para 92,6 pontos  

 
O Índice de Confiança do Comércio (Icom) caiu 4,1 pontos na passagem de abril para 

maio, para 92,6 pontos, informou nesta quinta-feira, 24, a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), com atraso provocado por problemas em seu site na internet. Com a queda de 
maio, o Icom voltou para o nível verificado em novembro do ano passado.  

 
Em médias móveis trimestrais, o indicador recuou 1,0 ponto, depois de oito altas 

seguidas, informou a FGV. Em relação a maio de 2017, o Icom está 4,6 pontos maior. 
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"Depois de iniciar o ano com altas consistentes, a queda da confiança do Comércio em 
maio sinaliza que o setor já percebe uma desaceleração no ritmo de crescimento das 
vendas. Chama atenção, por exemplo, o fato de que pela primeira vez no ano a 

confiança do resiliente segmento de duráveis também recuou no mês.  
 

A queda da percepção atual sugere que a recuperação das vendas deve continuar de 
forma gradual e sujeita a tropeços ao longo do ano", diz Rodolpho Tobler, pesquisador 

do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV) e coordenador da Sondagem 
do Comércio. 
 

Em maio, 11 dos 13 segmentos pesquisados recuaram. O Índice de Situação Atual 
(ISA-COM) caiu 4,7 pontos, registrando 89,4, menor nível desde janeiro passado (88,0 

pontos). Já o Índice de Expectativas (IE-COM), caiu 3,2 pontos para 96,2 pontos, 
menor valor desde setembro de 2017 (95,6 pontos). 
 

A divulgação do Icom deveria ter sido feita às 8 horas, mas atrasou porque o site do 
Ibre/FGV estava fora do ar. Procurada, a assessoria de imprensa do Ibre/FGV 

confirmou a queda das páginas na internet e informou que as causas ainda não foram 
identificadas. 
 

Crise cambial pode contaminar países emergentes com reservas pequenas 

24/05/2018 – Fonte: DCI  

 
O movimento global de valorização do dólar, puxado pelo bom desempenho da 
economia nos EUA, poderá afetar regiões em desenvolvimento; no Brasil, cenário 

doméstico ainda fala mais alto 
 

 
 
A crise cambial poderá atingir mais países emergentes. Para o Brasil, o alto nível das 
reservas ameniza os riscos no câmbio, mas a exposição comercial e a indefinição 

política trazem vulnerabilidade e exigem continuidade à postura firme do Banco 
Central nos contratos de swaps cambiais. 

 
A desvalorização de 20% acumulada no ano pela lira turca e a nova mínima recorde 
da moeda após o alerta da Fitch Ratings sobre os rumos da economia na Turquia, abriu 

o leque de preocupações de investidores sobre a expansão da crise cambial no mundo 
com a supervalorização do dólar norte-americano.  

 
“Apesar de a reserva no Brasil ser muito grande para deixar que a crise cambial chegue 
no País, outros países em desenvolvimento com volumes menores são mais 

vulneráveis e podem ser afetados”, comenta o gerente de câmbio da B&T Corretora, 
Marcos Trabbold. 

 
Entre os emergentes, por sua vez, os países com maior propensão a sentir tais efeitos 

cambiais são, principalmente, México, Rússia e África do Sul. 
 
“De qualquer forma o mercado repudia os investimentos que têm nos emergentes. Ou 

o investidor faz hedge ou repatria o capital em um lugar que considere mais seguro”, 
diz o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo. 
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A maior busca por proteção pelos investidores já reflete, por exemplo, as negociações 
no Brasil e a própria atuação do Banco Central, que acabou por triplicar a oferta de 
swaps cambiais nessa semana, de US$ 250 milhões para US$ 750 milhões. Com a 

mudança, a expectativa é que até o final de maio, o montante negociado alcance os 
US$ 6,5 bilhões. 

 
Segundo o diretor-executivo da NGO Corretora de Câmbio, Sidnei Nehme, a 

desvalorização do real ante o dólar acima da média de outros emergentes está mais 
ligada ao cenário doméstico do que como reflexo de riscos internacionais. 
 

“As nossas incertezas não apenas em relação à sugestão presidencial, mas também 
em relação à própria economia e aos problemas fiscais também influenciam esse 

movimento”, avalia o especialista, mas pondera que a atuação mais firme do Banco 
Central não significa que o “dólar vai despencar”. 
 

“Mesmo com a atitude do BC de dar maior liquidez ao mercado, a moeda continua com 
viés de alta porque os fatores internos do País vão se agravar. Tanto na área política 

quanto em relação ao orçamento para 2019 acentuarão o risco no Brasil”, completa. 
Ontem, o dólar encerrou com sua terceira queda consecutiva, a R$ 3,6238 (-0,56%). 
 

Contágio no Mercosul  
Os especialistas consideram, no entanto, que ainda que a crise cambial não atinja 

diretamente o Brasil, a nossa exposição comercial com a Argentina, por exemplo, e a 
incerteza futuras ainda podem trazer vulnerabilidade ao País. 
 

“O comércio exterior do Brasil com a Argentina é grande e, caso a situação desses 
países comece a se deteriorar, poderemos ser atingidos por tabela”, analisa Galhardo. 

Já para Nehme, apesar de possível, a questão ainda é bastante especulativa, ainda 
mais considerando que tanto a Argentina quanto a Turquia já tomaram suas devidas 
precauções com o aumento de juros. 

 
“Ainda assim a contaminação, se vier, será diretamente no comércio exterior e não no 

câmbio. A Argentina é um grande comprador da nossa indústria automobilística, por 
exemplo, o que poderia reduzir o número de vendas ou trazer atraso nos pagamentos”, 
reflete o executivo da NGO. 

 
O impacto, porém, ainda não pode ser visto. De acordo com os últimos dados do Banco 

Central, divulgados ontem, o fluxo cambial do ano até o último dia 18 é positivo em 
US$ 17,3 bilhões; como também é positivo no comércio exterior, com US$ 24,2 bilhões 
na mesma relação. 

 

IPC-S acelera em 4 das 7 capitais analisadas pela FGV na 3ª quadrissemana 
de maio 

24/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  

 
O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), acelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na terceira 

quadrissemana de maio ante a segunda leitura do mês, divulgou a instituição nesta 
quinta-feira (24). No geral, o IPC-S arrefeceu de 0,24% para 0,33% entre os dois 

períodos.  
 
Por região, o IPC-S apresentou acréscimo nas taxas de variação de preços em Salvador 

(1,05% para 1,44%), Brasília (0,22% para 0,26%), Rio de Janeiro (-0,05% para 
0,19%) e Recife (0,64% para 0,80%).  

 
Porto Alegre manteve a mesma taxa de variação da medição anterior, de 0,22%. Por 
outro lado, Belo Horizonte (-0,06% para -0,10%) e São Paulo (0,14% para 0,09%) 

registraram desaceleração no período.  
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A divulgação do indicador, que normalmente acontece às 8h, atrasou mais de 40 
minutos, pois o site da FGV estava fora do ar. Procurada pela reportagem, a assessoria 
de imprensa da instituição disse que ainda não identificou o que causou o problema. 

 

Indústria siderúrgica ataca decisão do governo de não sobretaxar aço chinês 

24/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

O Instituto Aço Brasil, que representa as siderúrgicas, atacou nesta quarta (23) a 
decisão da Camex de adiar por um ano a imposição de tarifas sobre laminados planos 
importados da China. 

 
"Diante das medidas dos EUA, o mundo inteiro está se movimentando para proteger 

suas indústrias siderúrgicas, a União Europeia se prepara para adotar salvaguardas, e 
o Brasil não faz nada", disse à Folha Marco Polo de Mello Lopes, presidente-executivo 
do Instituto Aço Brasil. 

 
Na segunda (21), a Camex (Câmara de Comércio Exterior) aprovou a aplicação de 

medidas compensatórias sobre as importações de laminados planos da China. Mas 
decidiu, ao mesmo tempo, suspender a medida porque ela seria contrária ao "interesse 
público", por causar aumento de preços e custos no Brasil.  

 
A indústria nacional havia pedido medidas compensatórias, que podem ser sobretaxas 

ou cotas, sobre a importação de laminados chineses, alegando que o país subsidia a 
exportação dos produtos. 
 

Em janeiro, a Camex tomara decisão na mesma linha, em relação a direitos 
antidumping sobre laminados a quente da china e da Rússia. 

 
A indústria siderúrgica brasileira vem pedindo medidas de proteção contra um possível 
desvio de comércio causado pelo recente fechamento do mercado americano. 

 
O governo Trump anunciou no início do mês a imposição de cotas para exportação de 

aço brasileiro. O Brasil terá uma cota equivalente à média da exportação dos três 
últimos anos, no caso de semi-acabados, e de 30% a menos que a média do período, 
para os produtos acabados. 

 
Países como Rússia e China pagarão tarifa de 25%, e outros, como Coreia do Sul e 

Argentina, também terão cotas. 
 
Com essa limitação na exportação para os EUA, a indústria siderúrgica teme que parte 

do aço que não entrar no mercado americano poderá ser direcionada para o Brasil. 
 

Segundo a Folha apurou, a percepção na Camex é que ainda não há um aumento na 
importação de aço que justifique medidas compensatórias. Para o conselho, a indústria 

vem sofrendo por causa do desaquecimento do mercado interno, não por entrada de 
importações. Além disso, consumidores de aço como indústria de máquinas e carros 
seriam muito afetados. 

 

Trabalhadores mantêm greve na Mercedes em São Bernardo do Campo (SP) 

24/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 
Em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira, 23, os trabalhadores da 

Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo (SP), decidiram manter a greve iniciada 
no dia 4 de maio. As negociações foram interrompidas por parte da empresa, que 

ingressou ontem com dissídio coletivo no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) – 2ª 
Região.  
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Durante a assembleia, o secretário-geral do Sindicato, Aroaldo Oliveira da Silva, 
trabalhador na Mercedes-Benz, avaliou a decisão da montadora. “Os trabalhadores 
condenaram a postura da empresa. Nós sempre resolvemos os conflitos com conversa 

e vamos continuar tentando retomar as negociações, é isso que o trabalhador quer”, 
destacou.  

 
Em campanha salarial, com data-base em maio, os trabalhadores 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.  

 
Em nota, a Mercedes afirmou ontem que, “durante todo o período de greve, a empresa 

manteve a disposição em negociar e tentou um acordo com o Sindicato Profissional e 
os colaboradores dessa unidade”. (…) “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.” 
 

Mercedes-Benz e sindicato voltam a negociar 

24/05/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 23-05-2018) 
 

 
Trabalhadores da Mercedes-Benz de São Bernardo do Campo (SP) negociam 

reajuste salarial e Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 
Reunião tenta pôr fim à greve que se estende desde o dia 14 de maio  
 

A Mercedes-Benz e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC voltaram a negociar no fim 
da tarde e noite da quarta-feira, 23, como tentativa de pôr fim à greve que mantém 

a fábrica de São Bernardo do Campo (SP) parada desde a segunda-feira, 14.  
 

A montadora teria atendido a um pedido do sindicato para uma nova rodada de 
entendimentos, apesar de haver uma audiência marcada dentro desta semana pelo 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT).  

 
Na noite da quarta-feira, Automotive Business tentou contato sem sucesso com a 

Mercedes e o sindicato para saber sobre eventuais avanços na negociação. É provável 
que novas propostas sejam levadas à porta da fábrica em assembleia na manhã da 
quinta-feira, 24. 

 
A greve se iniciou pelo reajuste salarial e pelo valor e forma de cálculo da Participação 

nos Lucros e Resultados (PLR). A Mercedes tem 8 mil funcionários no ABC, onde produz 
caminhões, chassis para ônibus, motores, transmissões e eixos.  
 

Greve de caminhoneiros paralisa produção de veículos no País todo 

24/05/2018 – Fonte: Automotive Business  

 
Todas as fábricas vão parar até o fim de semana se greve continuar, alerta 
Anfavea  
 

A greve dos caminhoneiros que já dura mais de três dias caiu como uma bomba nas 
fábricas brasileiras de veículos. No momento em que muitas plantas estão abrindo o 

terceiro turno de trabalho com a retomada do crescimento da produção no País, que 
aumentou 20% no primeiro quadrimestre deste ano, tudo pode ser perdido pela falta 
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de suprimentos provocada pela paralisação das entregas, 100% delas por via 
rodoviária.  
 

“A situação é preocupante. Muitas fábricas já pararam suas linhas de montagem. Se 
a greve dos caminhoneiros continuar até o fim de semana é certo que todas as fábricas 

pararão”, alertou Antonio Megale, presidente da associação das fabricantes, a Anfavea. 
Segundo balanço da entidade, 16 plantas já tiveram a produção de veículos afetada 

pela falta de componentes e 11 delas já paralisaram pelo menos um turno na quarta-
feira, 23.  
 

Em nota distribuída pela entidade, Megale avalia que a greve tem grande potencial de 
atrapalhar o crescimento da indústria previsto para este ano. Se o corte de 

suprimentos se arrastar por muito mais tempo, “teremos queda na produção, nas 
vendas domésticas e nas exportações, tendo como consequência impacto direto na 
balança comercial brasileira e na arrecadação de tributos”, destacou o dirigente.  

 
Desde a segunda-feira, 21, transportadoras e os caminhoneiros estão parados em 

protesto contra a elevação dos preços do diesel, que acumulam alta de cerca de 18% 
nos últimos 12 meses, com a política da Petrobras adotada desde o ano passado de 
praticar reajustes semanais de acordo com a variação internacional de mercado.  

 
O aumento do petróleo e apreciação do dólar nos últimos meses adicionaram pressão 

e os preços explodiram, provocando a greve dos transportes que ameaça o 
desempenho da economia brasileira como um todo.  
 

“Rota 2030 traria mais foco das marcas premium no Brasil” 

24/05/2018 – Fonte: Automotive Business  

 

 
Adiamento do Rota 2030 impede novos investimentos em fábricas como a de 
Araquari (SC), inaugurada em 2014 

 
Presidente do Grupo BMW lamenta atraso na divulgação do programa  

 
“O Rota 2030 ajudaria muito as marcas premium a aumentar o foco no Brasil”, 
afirmou o presidente do Grupo BMW, Helder Boavida, durante a apresentação da linha 

Mini 2019. O executivo se queixa da impossibilidade de programar investimentos e a 
vinda de produtos sem a divulgação do programa.  
 

Boavida recorda que sem o anúncio é impossível programar investimentos na fábrica 
de Araquari (SC), que foi inaugurada em 2014, como desdobramento do programa 
Inovar-Auto, e chegou a nacionalizar seis modelos. Atualmente faz apenas quatro. Um 

dos que deixaram de sair da linha catarinense foi o Mini Countryman.  
 

“Hoje não há planos para voltar a montar Mini no Brasil”, diz. Atualmente são 
nacionalizados na unidade os utilitários esportivos BMW X1, X3, X4 e os sedãs da Série 
3. A fábrica opera em um turno. Sobre a alta do dólar, Boavida apenas admite que 

afeta a rentabilidade do grupo, mas não prevê reajustes de preço para os carros BMW 
e Mini em curto prazo.  

 
 

 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27483/rota-2030-traria-mais-foco-das-marcas-premium-no-brasil


Ajuste da reforma trabalhista deve estar pronto em 15 dias, diz Yomura 

24/05/2018 – Fonte: Contábeis.com 
  

 
 

 
 

 
 

 

O ministro do Trabalho, Helton Yomura, disse hoje (23) que as medidas de ajustes 
para dar mais segurança jurídica à reforma trabalhista devem ser apresentadas em 

até 15 dias pelo seu ministério. O objetivo é que os ajustes não necessitem de 
apresentação por projeto de lei. 
 

“Estou elaborando outras medidas em conjunto com a consultoria jurídica do Ministério 
do Trabalho e espero fazê-lo naquilo que for possível e não necessite de reserva legal, 

ou seja, de passar pelo Congresso”, disse o ministro. Yomura acrescentou que o 
processo se dará com “transparência e moderação, para passar segurança jurídica nas 
relações do trabalho”. 

 
Yomura acredita que uma maior segurança jurídica é o que fará “o investidor se sentir 

otimista, trazer investimento e gerar empregos no país”. 
 
Desde o dia 24 de abril, pontos que resolviam questões polêmicas ou omissões da 

reforma trabalhista incluídos na Medida Provisória (MP) 808/17 perderam a validade, 
já que o Congresso não transformou a medida em lei. 

 
Em julho de 2017, depois de passar pela Câmara, o texto da reforma trabalhista foi 
aprovado no Senado. À época, se o texto fosse modificado pelos senadores, a proposta 

teria que voltar à Câmara. Para que isso não ocorresse, o senador Romero Jucá (MDB-
RR), líder do governo na Casa, garantiu que os pontos mais polêmicos questionados 

pelos senadores seriam alterados por meio de medida provisória. 
 
Pontos polêmicos 

A medida provisória deixava claro que as mudanças da lei se aplicavam, na 
integralidade, aos contratos de trabalho vigentes. Além disso, ela tratava de polêmicas 

como, por exemplo, contrato intermitente, negociação coletiva, jornada 12 x 36 e 
atividade insalubre desenvolvida por gestantes e lactantes. Com a perda de validade 
da MP, voltam a valer as regras anteriores. 

 
O texto definia que valores de indenização por dano moral deveriam ter como 

referência o teto de benefício do Regime Geral de Previdência Social (hoje em R$ 5,6 
mil). Agora, o limite deve ser o último salário contratual do empregado — até três 

vezes, quando a ofensa é de natureza leve e, nos casos gravíssimos, podendo alcançar 
50 vezes. 
 

Também deixa de ser obrigatória a necessidade de acordo ou convenção coletiva para 
a jornada 12 x 36 horas: a Lei 13.467/17 permite a prática mediante acordo individual 

escrito. 
 
A reforma trabalhista não mais impede que grávidas atuem em atividade insalubre, 

enquanto a MP determinava o afastamento da funcionária durante toda a gestação. 
Outro ponto diz que, quando um profissional autônomo é contratado, deixa de existir 

impedimento para cláusula de exclusividade. Com a perda de validade da MP, também 
acaba com a quarentena de 18 meses para o empregado celetista demitido retornar à 
mesma empresa com outro contrato, na modalidade intermitente. 
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A não aprovação da medida também acaba com a garantia de que a gorjeta não 
pertence aos patrões e sim aos empregados. A regra, que determinava inclusive que 
o valor recebido pelo trabalhador como gorjeta deveria ser anotado na carteira de 

trabalho, passa a não existir mais. 
 

Entendimentos distintos 
O texto da reforma trabalhista tem sido alvo de controvérsias. A Associação Nacional 

dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), por exemplo, considera que a Lei 
13.467/2017, da reforma trabalhista, só deve valer para processos e 
contratos iniciados após o dia 11 de novembro de 2017, data em que as novas medidas 

entraram em vigor. 
 

Outro posicionamento tomado pela associação é relativo aos acordos coletivos. A 
Anamatra também considerou inconstitucionais a previsão legal que diz que o 
percentual de insalubridade pode ser diminuído por norma coletiva e também o artigo 

que aponta que jornada e repouso não dizem respeito à saúde e à segurança do 
trabalhador.  

 
Para a associação, não é possível que acordos se sobreponham às leis existentes – o 
chamado negociado sobre o legislado – em relação a essas questões, exatamente por 

se tratar de temas relacionados à saúde e segurança do trabalho, que não podem 
estar disponíveis para negociação. 

 

Parcelamento de débitos tributários, pequenas empresas devem se apressar 

24/05/2018 – Fonte: Contábeis.com 

 
O Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-SN), mais conhecido como Refis 
da Pequena Empresa, está aberto para adesão das empresas até o próximo dia 8 de 
julho.  

  
 

 
 
 

 
 

 
O Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-SN), mais conhecido como Refis 

da Pequena Empresa, está aberto para adesão das empresas até o próximo dia 8 de 
julho. Contudo, uma dúvida ainda existe para os empresários com débitos e que 

podem aderir: Vale a pena aderir? 
 

Para o diretor executivo da Confirp Consultoria Contábil, Richard Domingos, a resposta 
é que sim. “As condições que foram oferecidas são muito interessantes e as empresas 
encontrarão muitos benefícios em ajustar suas condições, mas, é preciso 

planejamento”, explica. 
 

O diretor da Confirp recomenda que o primeiro passo para quem deseja aderir é 
realizar um levantamento dos débitos tributários que possuem, seguido de uma 
análise das melhores formas de pagamento. 

 
“É comum que, na pressa de ajustar a situação tributária, os executivos de empresas 

ou mesmo pessoas físicas realizem a adesão por impulso. O problema é que a falta de 
planejamento faz com que se opte por valores que não se consiga honrar no passar 
dos meses, pois deverá levar em consideração no fluxo de caixa não só o pagamento 
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das parcelas, mas os tributos, que vencerão”, alerta o diretor executivo da Confirp, 
Richard Domingos. 
 

Ele alerta que que nisso existem riscos de adesão, sendo que a mesma implica na 
confissão irretratável do débito; configurando na confissão extrajudicial; e condiciona 

o contribuinte à aceitação plena e irretratável de todas as condições do parcelamento. 
 

“Assim, o que ocorre para quem aderir ao programa é que o não pagamento 
ocasionará na obrigatoriedade do pagamento imediato desses débitos, perdendo todas 
as vantagens adquiridas”, alerta Domingos. 

 
Sobre o programa 

O Refis da Pequena Empresa foi publicado no Diário Oficial da União do último dia 09 
de abril a Lei Complementar 162/2018. Veja alguns dos principais pontos relacionados 
a esse tema que é fundamental para micros e pequenas empresas com débitos: 

 
O que pode ser parcelado: 

Poderão ser parcelados os débitos do Simples Nacional, vencidos até a competência 
do mês de novembro de 2017, observadas as seguintes condições: 
 

Pagamento mínimo Modalidades de parcelamento 

  

Pagamento, em espécie, de, no mínimo, 
5% do valor da dívida consolidada, sem 

reduções, em até 5 parcelas mensais e 
sucessivas 

O valor restante poderá ser: 
 

a) liquidado integralmente, em parcela 
única, com redução de 90% dos juros 

de mora, 70% das multas de mora, de 
ofício ou isoladas e 100% dos 
encargos legais, inclusive honorários 

advocatícios; 
 

b) parcelado em até 145 parcelas 
mensais e sucessivas, com redução de 
80% dos juros de mora, 50% das 

multas de mora, de ofício ou isoladas 
e 100% dos encargos legais, inclusive 

honorários advocatícios; ou 
c) parcelado em até 175 parcelas 
mensais e sucessivas, com redução de 

50% dos juros de mora, 25% das 
multas de mora, de ofício ou isoladas 

e 100% dos encargos legais, inclusive 
honorários advocatícios 

O valor mínimo das prestações será de R$ 
300,00, exceto no caso dos 
microempreendedores individuais (MEI) , 

cujo valor será definido pelo Comitê 
Gestor do Simples Nacional (CGSN) 

  

O parcelamento alcança os débitos constituídos ou não, com exigibilidade suspensa ou 
não, parcelados ou não e inscritos ou não em dívida ativa do respectivo ente 
federativo, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada. 

 
O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros 

equivalentes à taxa SELIC.  
 

Prazo para adesão: 
A adesão ao Refis da Pequena Empresa poderá ser efetuada até 08 de julho de 2018 
(em até 90 dias após a entrada em vigor da Lei Complementar), ficando suspensos os 

efeitos das notificações (Atos Declaratórios Executivos – ADE) efetuadas até o término 
deste prazo, competindo ao CGSN a regulamentação do parcelamento. 
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Migração de parcelamentos anteriores: 
Será possível migrar de parcelamentos convencionais ou especiais destinados às 
empresas optantes pelo Simples Nacional, cujos débitos possuam vencimento até a 

competência do mês de novembro de 2017. Porém, o pedido de parcelamento (Refis 
da Pequena Empresa) implicará em desistência compulsória e definitiva destes 

parcelamentos anteriores, sem restabelecimento dos parcelamentos rescindidos caso 
não seja efetuado o pagamento da primeira prestação do PERT-SN. 

 

Publicado Novo Regulamento do Simples 

24/05/2018 – Fonte: Contábeis.com 

 
Com vigência prevista para 01.08.2018, a Resolução CGSN 140/2018 dispõe sobre o 

Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).  

 

 
 

 
 
 

 
 

Com vigência prevista para 01.08.2018, a Resolução CGSN 140/2018 dispõe sobre o 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). 

 
O novo regulamento consolida as normas anteriores, vigentes desde 2012 e que 

sofreram várias modificações legislativas. 
 
Observe-se que não houve alteração em relação ao parcelamento PERT-SN. Este 

parcelamento poderá ser efetuado até 09.07.2018, ficando suspensos os efeitos das 
notificações – Atos Declaratórios Executivos (ADE) – efetuadas até o término deste 

prazo, competindo ao Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) a regulamentação 
do parcelamento. 
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