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Governo anuncia acordo para suspender greve dos caminhoneiros por 15 dias
25/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Redução de 10% no valor do diesel foi ampliado para 30 dias e Petrobras
passará a rever preços a cada 30 dias. Associação que convocou paralisação
nacional não aceitou acordo. Fim do movimento grevista é incerto

O governo federal divulgou na noite desta quinta-feira (24) os termos de um acordo
para suspender a greve dos caminhoneiros por 15 dias, após sete horas de reunião
com entidades que representam o setor. Além dos pontos já divulgados, como a Cide
zerada e a redução de 10% no preço do diesel por 30 dias, o acordo prevê uma
compensação financeira para a Petrobras pela redução do preço, com um subsídio

pago pela União para que o valor do combustível permaneça reduzido. Essa política
será perene e revisada a cada 30 dias.
Os primeiros 15 dias da redução do preço do combustível serão arcados pela Petrobras,
conforme anunciado pela estatal no dia anterior. A partir do 16º dia, o governo federal
vai contabilizar a variação e pagará o subsídio ao final do período para a empresa
estatal. A estimativa do Ministério da Fazenda é que essa redução do preço custe R$
350 milhões a cada 15 dias, o que pode chegar a até R$ 4,9 bilhões ao final do ano.
Neste momento o governo não anunciou nenhuma mudança para o preço da gasolina,
apenas do diesel.
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, chamou os representantes dos caminhoneiros
para participar do anúncio e se dirigiu aos caminhoneiros nas estradas em sua
manifestação. “Chegou o momento de olharmos para as nossas famílias, para as
famílias brasileiras, para as pessoas nos hospitais, as pessoas nos mercados, as
granjas com animais sem alimentos”, disse Padilha. “Dizemos humildemente:
precisamos que todos vocês caminhoneiros voltem às atividades”, afirmou. O ministro
afirmou esperar que a greve se desfaça o quanto antes.
A Associação Brasileira de Caminhoneiros (Abcam), principal liderança da greve em
curso no país, não concordou com os termos do acordo. O presidente da entidade,
José da Fonseca Lopes, deixou a reunião no Palácio do Planalto no meio da tarde,
afirmando que a paralisação só acaba quando a promessa de reduzir os impostos sobre
o diesel for publicada no Diário Oficial.
O posicionamento da entidade torna incerto o fim do movimento grevista, que causou
graves consequências nos últimos quatro dias, com desabastecimento de alimentos e
produtos, e interrupção do fluxo nas estradas.
Lopes afirmou que vai contactar os grevistas para manterem o movimento. Sem uma
liderança nacional, a paralisação tem sido organizada via contatos mantidos por
WhatsApp e via rádio. A Abcam afirma representar 700 mil caminhoneiros, 600
sindicatos e sete federações da classe. A União Nacional dos Caminhoneiros (Unicam)
também não endossou o acordo.
Revisão de preços da Petrobras passa a ser mensal
Outra mudança anunciada é que a Petrobras não vai mais revisar diariamente os
preços nas distribuidoras. O preço será revisado a cada 30 dias, considerando a
variação diária dos preços. Esse teria sido um pedido dos caminhoneiros, que eram
prejudicados pela variação diária, o que significava que durante uma viagem eles
estavam expostos a diferentes preços. Essa política não terá prazo para acabar e está
garantida até o fim do governo Michel Temer, em dezembro.
O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, apresentou as mudanças no modelo de
preços da Petrobras. Será necessário pedir um crédito de Orçamento para esse
subsídio que a União vai repassar para a Petrobras e também encontrar receitas para
compensar tais gastos com subsídios. “Preservamos a política de preços da Petrobras
e a cada 30 dias teremos a compensação necessária para fazer essa subvenção”,
afirmou
Carlos Marun, ministro de Relações Institucionais, afirmou que o projeto de redução
do PIS-Cofins que foi aprovado na quarta-feira (23) na Câmara não vai prosperar, pois
os cálculos estavam errados. Ele afirmou que será estudado ainda no Senado o que
será feito.
Guardia afirmou que só é possível abaixar ou reduzir os tributos se for aprovada a lei
que reonere a folha de pagamentos, pelo Congresso. Primeiro a reoneração tem de
ser aprovada, e no dia seguinte o decreto alterando a PIS-Cofins pode ser publicado.

“Vamos analisar com cuidado, com responsabilidade, buscando o resultado prático”,
afirmou Marun.
Outros pontos do acordo
Também estão no acordo reajuste na tabela de fretes de cargas e a promessa de
manutenção trimestral pela agência dos transportes; negociação com os estados de
isenção de tarifa de pedágio sobre o eixo suspenso em caminhões vazios e
judicialização pela União em caso de não aceite.
Há ainda termos do acordo para que o setor de transporte de cargas também ficará
de fora da reoneração da folha de pagamentos, que está em tramitação no Congresso,
e que a Conab possa contratar com dispensa de licitação até 30% de sua demanda de
frete para cooperativas de caminhoneiros ou sindicatos. As ações judiciais da União
contra os movimentos grevistas também serão retiradas, bem como instrução para
fim de processos administrativos.
O termo foi assinado por oito entidades. Padilha criticou o presidente da Abcam por
ter abandonado a mesa de negociações. “Ele abandonou a causa, seus companheiros
e os interesses da causa. Da forma como ele saiu demonstra que ele não deveria ter
ficado, nós o conhecemos, a CNT (Confederação Nacional do Transporte), que o
representa, o desautorizou”, disse o ministro.
A desmobilização do movimento grevista deve começar a partir do nascer do sol desta
sexta-feira (25), garantiu Diumar Bueno, presidente da Confederação Nacional dos
Transportadores Autônomos (CNTA).
“Entendo que a categoria vai ter acesso à integra desse documento e entendimento
da conquista que eles tiveram, e que eles possam avaliar e ter a garantia de que
podem se desmobilizar e terão as demandas atendidas. Acho que a desmobilização
deve acontecer dentro dos critérios de segurança para todos, principalmente para os
caminhoneiros. Estão todos exaustos. Eu sugiro que isso aconteça a partir do dia
clareado amanhã”, disse.
Caminhoneiros criticam sindicatos e dizem que continuarão parados
25/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Motoristas dizem que sindicatos que negociaram com o governo não os
representam. “Não está faltando nem comida, nem bebida para gente, vamos
continuar nas estradas”, disse um caminhoneiro

Marcelo Pinto/APlateia/Fotos Públicas
Caminhoneiros autônomos parados nas rodovias disseram, após a divulgação do
acordo do governo e oito entidades da categoria, que não acabarão com a greve.
“Os supostos sindicatos que estão negociando não representam os caminhoneiros que
estão na rua”, disse o motorista Aguinaldo José de Oliveira, 40, que trabalha com
transportes há 22 anos e para quem o movimento não tem um líder.

“São uns aproveitadores que não falaram com a gente antes da greve e chegaram
agora, quando já estava tudo parado”, afirma o caminhoneiro que está parado na
avenida Anhaguera, Campinas. “Estou em mais de 30 grupos de WhatsApp e em
nenhum aceitaram esse acordo.”
Segundo ele, os caminhoneiros pretendem manter a paralisação porque o acordo não
atinge as suas principais reivindicações. “São 14 itens que a gente nem conhece. O
principal é a redução do diesel, mas não essa esmola temporária de 15 centavos.”
Outro caminhoneiro de 48 anos, parado em Campina Grande, na Paraíba e que preferiu
não se identificar, concordou que o acordo não representa os trabalhadores
autônomos. “Nenhum caminhoneiro vai aceitar esse acordo. O Brasil vende diesel para
a Bolívia a R$ 1,80 e a gasolina a R$ 2,50. Por que não pode vender aqui também?”,
questionou.
E reclamou de outros pontos que não apareceram no acordo. “Por que só
caminhoneiros têm que usar tacógrafo e fazer exames toxicológicos?”. Para ele, ou
todos os motoristas deveriam ser obrigados a cumprir tais exigências ou que nenhum
fosse.
“Pagamos R$ 400 para um exame toxicológico, IPVA, diesel caro e ainda temos que
pagar pedágio”, disse. “Não está faltando nem comida, nem bebida para gente, vamos
continuar nas estradas”, afirmou o caminhoneiro.
Bloqueios
Os bloqueios continuam. Em São Paulo, por exemplo, há bloqueios nos dois sentidos
da rodovia Anhanguera. Às 7h, era registrada interdição, no sentido capital, de uma
faixa e do acostamento no km 148. No sentido interior, havia fechamento da faixa
também no km 148. A CCR AutoBan, concessionária que administra a pista, aconselha
os motoristas a optarem pela rodovia dos Bandeirantes.
A rodovia Régis Bittencourt (BR-116) permanece com três pontos de bloqueio. O
tráfego está liberado para veículos leves, mas congestionamentos se formam nos
trechos com protestos.
Caminhoneiros também fazem protesto no Rodoanel de São Paulo, entre as rodovias
Anchieta e Imigrantes. Os acessos ao Porto de Santos (SP) continuam bloqueados em
razão das manifestações, tanto na margem esquerda, pela rodovia Cônego Domênico
Rangoni, no Guarujá, quanto na margem direita, pela rodovia Anchieta, em Santos.
Insatisfeitos, motoristas não se sentem representados por acordo com
governo
25/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Caminhoneiros autônomos seguem paralisados e protestos são ampliados em
alguns estados
Nas rodovias do país, a insatisfação toma conta dos caminhoneiros autônomos que
mantêm o movimento grevista nesta sexta-feira (25), mesmo após o anúncio de
acordo feito na noite de quinta (24) em Brasília.
Após a divulgação do acordo, se sabia que possivelmente o movimento não seria
interrompido em sua totalidade, já que uma fração dos representantes da categoria
demonstrou descontentamento com o documento do governo.
As horas seguintes apenas confirmaram isso, inclusive com a ampliação de protestos
em alguns estados, como Paraná e Santa Catarina.
“Nada chegou para nós, não estávamos na reunião e o que foi decidido não é a vontade

de todos”, disse o caminhoneiro Waldemar Oliveira, que participa do protesto no porto
de Paranaguá (PR), iniciado às 6h da última segunda-feira (21). O local tem interdição
de meia pista, segundo grevistas e a PRF (Polícia Rodoviária Federal).
No rodoanel, em São Paulo, caminhoneiros também alegam que “nada chegou” para
eles das lideranças do movimento grevista e que as conversas com o governo federal
não tiveram participação deles.
O discurso se repete na região do porto de Santos, que segue bloqueada por
caminhoneiros que alegam que não se sentiram representados pelas entidades
presentes à reunião em Brasília.
O mesmo acontece no interior paulista. Em Ribeirão Preto, manifestantes instalados
no entorno do terminal de petróleo da cidade dizem que não tiveram nenhum tipo de
participação no acordo na capital federal.
“Não adianta ser do jeito que foi, o governo só quer ganhar tempo e ver se nossos
protestos perdem força”, disse o caminhoneiro João Cardoso dos Santos.
Um grupo com motoristas de Ribeirão e cidades da região se reveza há pelo menos
dois dias no local, que fica na rodovia Alexandre Balbo. Os caminhões estão sendo
impedidos por eles de entrarem ou saírem do local, exceto se tiverem combustível
para abastecer ambulâncias.
Com faixas como “O transporte pede socorro” e “Sem caminhão, o Brasil para”, os
caminhoneiros têm se organizado por meio de grupos no Whatsapp e dizem que a
revolta é geral.
Na madrugada desta sexta-feira (25), a CNTA (Confederação Nacional dos
Transportadores Autônomos) informou que está elaborando documento oficial sobre a
reunião com o governo “para enviar inclusive às lideranças dos caminhoneiros no
país”.
A avaliação de pessoas próximas às lideranças dos caminhoneiros autônomos é a de
que algumas entidades deixaram o encontro com o governo insatisfeitas, mas
entendendo que o acordo foi a saída para evitar o agravamento do desabastecimento.
COMO ESTÁ, FICA
Os grupos de trocas de mensagem entre caminhoneiros mudaram as fotos na noite
desta quinta para uma em que diz “a greve continua”, após o anúncio do acordo do
governo com oito entidades da categoria. Os motoristas autônomos disseram que não
deixarão as rodovias.
“Os supostos sindicatos que estão negociando não representam os caminhoneiros que
estão na rua”, disse o motorista Aguinaldo José de Oliveira, 40, que trabalha com
transportes há 22 anos e para quem o movimento não tem um líder específico.
“São uns aproveitadores que não falaram com a gente antes da greve e chegaram
agora, quando já estava tudo parado”, afirma o caminhoneiro que está na av.
Anhanguera, em Campinas. “Nos mais de 30 grupos de WhatsApp que participo,
ninguém aceitou esse acordo.”
Segundo ele, os caminhoneiros pretendem manter a paralisação porque o acordo não
atinge as suas principais reivindicações. “São 14 itens que a gente nem conhece. O
principal é a redução do diesel, mas não essa esmola temporária de 15 centavos.”
Segundo o documento, o governo irá manter a redução de 10% do valor do diesel nos
próximos 30 dias.

Estradas federais do Paraná seguem bloqueadas parcialmente nesta sexta
25/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Às 7h50, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrava bloqueios parciais em
quatro rodovias: BR-376, BR-277, BR-476 e BR-116

Gerson Klaina/Tribuna do Paraná
O quinto dia do protesto nacional dos caminhoneiros contra o aumento no preço dos
combustíveis ainda bloqueia trechos das rodovias paranaenses na manhã desta sextafeira (25). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizou no estado 69 pontos de
manifestação às 7h40 e, em oito desses trechos há bloqueios parciais.
Por determinação da Justiça Federal, o bloqueio total das rodovias paranaenses está
proibido, sob pena de R$ 100 mil por hora. Apesar dos bloqueios, o governo do Paraná
e lideranças do movimento fizeram um acordo na noite de quinta-feira (25) para
liberar o trânsito de cargas prioritárias.
Dois bloqueios continuam nos quilômetros 6 e 12 da BR-277, em Paranaguá, no litoral.
Há lentidão no local. O tráfego também permanece em peia pista em três pontos da
BR-376: no km 158 da BR- 376, em Mandaguaçu, no km 189 da cidade em Marialva
e no km 213 de Mandaguari - todos no Noroeste do estado.
Os últimos trechos com bloqueio parcial na manhã desta sexta ficam no km 171 da
BR-476, em Contenda - na região metropolitana de Curitiba – e ainda nos km 125 e
127 da BR-116, em Fazenda Rio Grande.
Equipes da PRF seguem monitorando a manifestação nas imediações da refinaria da
Petrobras em Araucária, onde viaturas da PRF e da Guarda Municipal de Curitiba
escoltaram caminhões-tanque até as garagens de empresas de ônibus que operam o
sistema de transporte coletivo na capital paranaense durante a madrugada da última
quinta (24). A quantidade de combustível escoltada é suficiente para a operação do
sistema de transporte coletivo curitibano até a próxima quinta-feira (31), segundo a
prefeitura.
Greve faz indústria do Paraná deixar de faturar R$ 550 milhões por dia, diz
Fiep
25/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Se paralisação dos caminhoneiros persistir até a próxima segunda-feira (28),
vários setores terão que interromper a produção

A Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) divulgou um levantamento, nesta quintafeira (24), segundo o qual a greve dos caminhoneiros tem provocado um impacto de
R$ 550 milhões por dia ao setor industrial do estado. O volume financeiro diz respeito

ao que o segmento deixa de faturar com a paralisação – isso “sem contar os inúmeros
outros prejuízos causados pela interrupção não prevista na produção”. A projeção foi
feita com base no faturamento das indústrias paranaenses.
De acordo com a nota, o principal problema é de ordem logística: as indústrias não
conseguem receber matérias-primas, nem escoar a produção. O presidente da Fiep,
Edson Campagnolo, classificou a conjuntura como “gravíssima” e chegou a afirmar
que a continuidade da greve pode afetar até o pagamento de salário aos funcionários
do setor industrial.
“Isso preocupa bastante, principalmente porque compromete a operação com bancos,
já que as contas não param de chegar, e pode afetar inclusive o pagamento de salários
e impostos. A situação é gravíssima para as empresas e para toda a economia do
Paraná e do Brasil, especialmente neste momento em que ainda lutamos para superar
a crise dos últimos anos”, disse Campagnolo.
Outros prejuízos
Além da quebra no faturamento, a Fiep menciona outros tipos de prejuízos, como o
descarte de produtos e matérias-primas perecíveis. “Há ainda o caso de indústrias
que, por peculiaridades de seus processos produtivos, não podem simplesmente
desligar determinados equipamentos, como fornos e caldeiras”, consta da nota.
Outro levantamento interno preparado pela Fiep junto a sindicatos aponta que a
maioria dos setores ligados à indústria já sofre prejuízos – principalmente em relação
a atrasos no faturamento junto a clientes, falta de recebimento de matéria-prima para
produção e interrupção de atividades. A entidade destaca que trabalhadores chegaram
a ser dispensados, o que impacta no cronograma de entrega das indústrias.
Setores
O Sindicato da Indústria do Trigo do Paraná (Sinditrigo) afirma que, se a greve
persistir, deve haver escassez do produto no mercado consumidor. Isso porque o
parque moageiro do Paraná – que conta com 67 moinhos – está praticamente parado.
“Em breve deve começar a faltar farinha nas padarias, causando desabastecimento
para a população”, relatou o presidente do sindicato, Daniel Kümmel.
Na metalurgia, 75% das 90 indústrias filiadas ao Sindicato das Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Pato Branco (Sindimetal), no Sudoeste do Estado,
paralisaram suas atividades. Se a greve não for interrompida até a próxima segundafeira (28), a paralisação na produção será total. “Já não há insumos para continuar a
produção. Outro fato que preocupa é espaço para estocar o que já está pronto, mas
não foi entregue devido à interrupção das estradas”, informou o sindicato.
Na região de Londrina, que congrega mais de 600 indústrias do segmento do vestuário,
já começa a faltar tecidos, principalmente nas micro e pequenas empresas que têm
estoque reduzido. Com isso, o prazo de entrega dos produtos já está comprometido,
assim como o faturamento aos clientes.
“Com as estradas paradas não conseguimos nem entregar o que já estava previsto”,
afirmou Alexandre Graciano, do Sindicato do Vestuário do Paraná. Problema
semelhante enfrentam as indústrias de Arapongas, maior polo moveleiro do Paraná.
Manifestações ganham força com adesão de entidades empresariais
25/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Especialistas afirma que setor de transporte de carga está praticando locaute
Os manifestantes pediram e conseguiram suspender a política de reajustes diários de
preços da Petrobras até o fim do ano. As revisões no valor do diesel serão mensais.

Caso a estatal tenha prejuízos, a União cobre --uma prática que resgata o subsídio aos
combustíveis.
É preciso esperar a reação dos caminhoneiros nesta sexta-feira (25) para medir o nível
de adesão ao acordo. A Abcam (Associação Brasileira dos Caminhoneiros), que vinha
liderando a paralisação, deixou a mesa de negociação e não assinou o acordo. O
governo vai monitorar em particular se a desmobilização será tão ágil quanto foi a
organização.
A rapidez com que a paralisação se alastrou pelo país desperta suspeitas de que as
transportadoras, que também sofrem com a alta do preço do diesel, participam da
mobilização, o que é proibido por lei.
Seria o chamado locaute, espécie de greve coordenada por empresários. A legislação
brasileira só garante o direito à greve aos trabalhadores.
Em entrevista à Folha, na noite desta quinta, o ministro da Segurança Pública, Raul
Jungmann, disse que informações da área de inteligência do governo identificaram
indícios de participação do setor empresarial que, se comprovada, vai exigir ação da
Polícia Federal.
O setor de transporte de carga --que responde pela movimentação de 60% de tudo
que o país produz e consome-- é hoje muito mais profissionalizado. Da frota
regularizada de 1,76 milhão de veículos de carga que circulam no país, o caminhoneiro
autônomo responde por pouco mais de um terço --37% do total, conforme dados da
ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre). Transportadoras privadas e
cooperativas respondem por 62% do setor.
A maioria das transportadoras são pequenas e médias empresas. Possuem cerca de
sete caminhões. Mas existem também grandes companhias no setor, com mais de
1.500 veículos. As transportadoras trabalham não apenas com motoristas próprios
mas também contratando caminhoneiros autônomos.
Procuradas pela Folha, transportadoras privadas contaram que pararam de enviar os
veículos para a estrada. Mas negam que tenham aderido à mobilização. Dizem que se
preocupam com a segurança.
"Há transportadoras com centenas de caminhões parados nos piquetes nas estradas,
colocando em risco os motoristas e as cargas. Foi por isso que deixamos de enviar
veículos a partir de terça-feira (22), mas tudo que queremos é a situação se
normalize", disse à Folha José Hélio Fernandes, presidente da NTC & Logística.
A NTC & Logística é a maior associação nacional de transportadoras de carga do país,
reunindo 3.500 grandes empresas associadas diretamente e cerca de 50 entidades
patronais do setor. No total, representa cerca de 10,5 mil transportadoras.
Apesar de provocar a paralisação generalizada da produção e do abastecimento, o
movimento passou a angariar apoio de entidades empresariais, dentro e fora do setor
de logística.
Entre os que se manifestaram está a Abad (Associação Brasileira de Atacadistas e
Distribuidores), que representa as empresas que comercializam produtos alimentícios
industrializados, bebidas, higiene pessoal, produtos farmacêuticos e perfumaria, entre
outros. "Com certeza [apoio a greve dos caminhoneiros]. Sofremos no dia a dia com
essa situação de falta de previsibilidade", afirmou Emerson Luiz Destro, presidente da
entidade.
De acordo com ele, todos, sem exceção, perdem com a paralisação, mas o confronto
se faz necessário quando o diálogo não resolve o problema.

"Se essa medida se faz necessária para que governo se sensibilize com a necessidade
de rever sua política de preço e forma que gere os aumentos, não tem outro jeito,
então assim seja", afirmou.
Na tarde desta quinta-feira, a Aprosoja de Mato Grosso, que representa produtores
rurais, um dos segmentos mais punidos pelos custos do transporte de carga, divulgou
carta aberta em apoio aos caminhoneiros.
O texto assinado por Antonio Galvan, presidente da entidade, conclama a sociedade,
em especial os produtores rurais, a levar suas máquinas para os locais de bloqueio.
Associações comerciais de Mato Grosso também começaram a apoiar os
manifestantes. No início da noite desta quinta, foi divulgado que 17 municípios iriam
interromper atividades do comércio e serviço em sinal de apoio aos caminhoneiros.
Advogados ouvidos pela Folha, avaliam que seria necessário uma investigação mais
detalhada para identificar se a mobilização a esta altura seria de trabalhadores ou de
empresários. Mas há especialistas cravando que a paralisação já não poderia ser
chamada greve.
Para o economista José Pastore, especialista em relações do trabalho, o setor de
transporte de carga está praticando um locaute. "O locaute não pode ser feito por
donos de caminhões, sejam pessoas físicas ou jurídicas", afirmou.
O pano de fundo de toda a insatisfação é a alta no preço num momento
financeiramente ruim para todos. As margens de lucro do setor são espremidas pela
política de preço da Petrobras, que passou a seguir as variações do mercado
internacional. Com a explosão da cotação do petróleo que bateu US$ 80 por barril, a
situação se agravou.
Na semana anterior à greve, houve alta no preço do petróleo e do dólar. A recessão,
seguida de uma retomada lenta, dificulta reajustes.
Acordo com caminhoneiros custará R$ 5 bilhões
25/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Governo terá de cortar despesas para bancar custo da Petrobras de reduzir
preço do diesel
O governo cedeu mais uma vez à pressão dos caminhoneiros e decidiu fechar um
acordo que custará aos cofres da União, segundo estimativas da área econômica, cerca
de R$ 5 bilhões para garantir que os reajustes de preços do diesel sejam mensais e
não diários até o final deste ano.
Inicialmente, os caminhoneiros não aceitaram a proposta do governo, que só pretendia
zerar a Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) sobre o diesel.
Com o avanço dos protestos, que comprometeram a distribuição de mercadorias e
combustíveis no país, a Petrobras anunciou, na quarta (23), descontos de 10% no
diesel nas refinarias por 15 dias para dar tempo ao governo negociar com o setor.
Isso não foi suficiente para atender ao principal pedido dos caminheiros: a
previsibilidade dos reajustes de preços. O acordo só saiu quando o governo cedeu e
se comprometeu a garantir descontos de 10% por mais 15 dias –que custarão R$ 350
milhões– e assumiu subsidiar a Petrobras, que passará a fazer reajustes mensais em
vez de repassar as variações de preço diariamente para as refinarias, como funciona
hoje. Esse arranjo deve vigorar até o final deste ano.

O acordo não significa que o movimento será interrompido em sua totalidade já a
partir desta sexta-feira, 25. Uma fração dos representantes da categoria, não
subscreveu o documento do governo.
O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que o acordo não compromete a
autonomia da Petrobras em definir sua política de preço.
“Não haverá prejuízo e isso [o reajuste mensal] terá custo [para a União]”, disse o
ministro. “Os preços vão variar de acordo com as cotações do petróleo e do câmbio.
Isso significa que pode subir mas também pode cair.”
O ministro estimou que será preciso contar com R$ 4,9 bilhões para fazer essa
compensação para a Petrobras até o final deste ano, forma de garantir a previsibilidade
de reajustes de preços para os caminhoneiros.
Guardia afirmou que o Congresso terá de aprovar um pedido de crédito extraordinário
de recursos para que o acordo possa ser implementado. Para isso, a Fazenda e o
Planejamento terão de indicar as fontes de receitas, uma exigência da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
“Vamos ter de fazer cortes de despesas para absorver isso”, disse Guardia.
Os caminhoneiros conseguiram incluir outras reivindicações. O setor ficará fora da
reoneração da folha até dezembro de 2020, terão isenção de pedágio em rodovias
federais para eixos suspensos e os caminhoneiros autônomos terão garantidos 30%
do frete da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que coordenou as negociações, disse que está
prevista uma nova rodada de negociação em 15 dias. Até lá, os representantes dos
caminhoneiros se comprometem a suspender a greve.
Padilha, que participou das negociações da greve de 1999, como ministro dos
Transportes, minimizou o representante da Abcam (Associação Brasileira dos
Caminhoneiros), que deixou a reunião no início da tarde afirmando que manteria a
paralisação. Segundo o ministro, das 11 entidades que participaram das negociações,
só três não assinaram o acordo, incluindo a Abcam.
O governo mantém a disposição de zerar a Cide e prevê cobrir essa perda de receita
com a aprovação do projeto da reoneração da folha pelo Senado, que deve levantar
R$ 3 bilhões para a União.
Aprovado na Câmara na noite de quarta-feira, o projeto prevê zerar não só a Cide
como PIS e Cofins sobre o diesel. As perdas estimadas seriam de R$ 16 bilhões,
segundo a Fazenda.
CONFIRA OS PONTOS DO ACORDO
COMPROMISSOS DO GOVERNO





Reduzir a zero a alíquota da Cide, em 2018, sobre o óleo diesel, bem como as
necessárias providências decorrentes dessa medida;
Manter a redução de 10% no valor do óleo diesel a preços na refinaria, já
praticados pela Petrobras, nos próximos trinta dias, considerando as
necessárias compensações financeiras pela União à Petrobras, no intuito de
garantir a autonomia da estatal;
Assegurar a periodicidade mínima de 30 dias para eventuais reajustes do preço
do óleo diesel na refinaria, a partir do preço definido pelo critério do item b,
considerando as necessárias compensações financeiras pela União à Petrobras,
no intuito de garantir a autonomia da estatal;


















Reeditar, no dia 1º de junho de 2018, a Tabela de Referência do frete do serviço
do transporte remunerado de cargas por conta de terceiro, bem como mantêla atualizada trimestralmente, pela ANTT;
Promover gestão junto aos estados da federação, para implementação da
isenção da isenção da tarifa de pedágio prevista no art. 17 da Lei nº 13.103, de
2015 (não cobrança sobre o eixo suspenso em caminhões vazios). Em não
sendo bem sucedida a tratativa administrativa com os estados, a União adotará
as medidas judiciais cabíveis;
Editar medida provisória, em até quinze dias, para autorizar a Conab a contratar
transporte rodoviário de cargas, dispensando-se procedimento licitatório, para
até 30% de sua demanda de frete, para cooperativas ou entidades sindicais da
categoria dos transportadores autônomos;
Não promover a reoneração da folha de pagamento do setor de transporte
rodoviário de cargas;
Requerer a extinção das ações judiciais possessórias, ou de qualquer outra
natureza, propostas pela União em face das entidades relacionadas com o
movimento paredista de caminhoneiros de que trata este termo;
Informar às autoridades de trânsito competentes acerca da celebração do
presente Termo, para instrução nos eventuais processos administrativos
instaurados em face das entidades ou de seus associados em decorrência de
atos praticados no curso do movimento paredista;
Manter com as entidades reuniões periódicas para acompanhamento do
adimplemento dos compromissos estabelecidos neste Termo, ficando desde já
estabelecido o prazo de quinze dias para a celebração do próximo encontro;
Buscar junto à Petrobras a oportunização aos transportadores autônomos à livre
participação nas operações de transporte de cargas, na qualidade de
terceirizados das empresas contratadas pela estatal;
Solicitar à Petrobras que seja observada a Resolução/ANTT nº 420, de 2004, no
que diz respeito à renovação da frota nas contratações de transporte rodoviário
de carga.

COMPROMISSOS DAS ASSOCIAÇÕES DE CAMINHONEIROS
(representantes dos caminhoneiros se comprometem a
manifestantes" a proposta)

"apresentar

aos

"As entidades reconhecem o empenho do governo federal em buscar soluções para
atender às demandas das categorias representadas pelas entidades, bem como se
comprometem a apresentar aos manifestantes o presente termo para a suspensão do
movimento paredista por 15 dias, quando será realizada nova reunião com o governo
federal para acompanhamento do adimplemento dos compromissos estabelecidos
nesse termo", diz o texto.
Por parte das entidades em greve, assinaram a proposta de acordo:










Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA)
Confederação Nacional do Transporte (CNT)
Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral do Estado de São
Paulo (Fetrabens)
Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Distrito
Federal (Sindicam-DF)
Sindicato Nacional dos Cegonheiros (Sinaceg)
Federação Interestadual dos Transportes Rodoviários Autônomos de Cargas e
Bens da Região Nordeste (Fecone)
Federação dos Transportadores Autônomos de Cargas do Estado de Minas
Gerais (Fetramig)
Federação dos Transportadores Autônomos de Carga do Espírito Santo (FetacEC)
De acordo com o ministro Eliseu Padilha, a única entidade que não assinou foi
a União Nacional dos Caminhoneiros.

Quem é o líder da greve de caminhoneiros que parou o Brasil
25/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
José da Fonseca Lopes, presidente da ABCAM, é caminhoneiro há quase 60
anos, e assumiu a dianteira do movimento nos momentos de pressão e nas
negociações com o governo

Paulistano, José da Fonseca Lopes, 76, começou a dirigir caminhões em 1960, assim
que tirou sua carteira de habilitação. "Na época chamava carta", brinca. Mas a paixão
pelas estradas vem de mais cedo, quando acompanhava o pai, tios e até a tia Lurdes
Lopes, segundo ele, uma das primeiras mulheres caminhoneiras do país. De lá para
cá, já conduziu mudança, cargueiro e até tanque.
Conduziu também inúmeras greves. Fonseca é presidente da Associação Brasileira de
Caminhoneiros (ABCAM), uma das entidades à frente da paralisação dos
caminhoneiros em todo o país, que prejudica abastecimentos em diversas cidades.
Embora diga que não é líder do movimento, José da Fonseca tem participado das
rodadas de negociação com o governo e foi uma das primeiras pessoas a se
manifestar, reclamar e exigir medidas efetivas sobre a política de preços dos
combustíveis. “Eu avisei que íamos parar. O governo sabia.”
A primeira greve de caminhoneiros de que participou foi em 1974. E então Fonseca
começou a ser uma das vozes ressonantes da classe. "Eu dava opinião sobre tudo. Ai
o pessoal vinha falar comigo. E acabei virando líder. Mas eu não me fiz líder de nada,
me fizeram", afirma.
Nesse embalo, em 1983 liderou a fundação da ABCAM, ao lado de outros
caminhoneiros autônomos. Desde então, tem estado à frente das reivindicações de
um número cada vez maior de companheiros de classe pelo país.
A ABCAM, embora reconhecida, não tem abrangência nacional. A entidade passou a
integrar a sessão de transportes de carga da Confederação Nacional dos Transportes
(CNT) em 2003.
Entre as entidades filiadas tem federações de transportes e sindicatos de
transportadoras de seis estados das regiões Sul e Sudeste: Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Fonseca disse que a mobilização, que chegou ao seu quarto dia nesta quinta-feira
(24), foi organizada basicamente por comunicação em whastapp e rádios.
Quando a greve acaba?
Esta manhã, o presidente Michel Temer reuniu parte da equipe econômica para tentar
uma solução. Em seguida, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun,
afirmou que o governo espera chegar a um consenso, uma trégua, ainda hoje.
José da Fonseca Lopes, que está com mais de mil mensagens não lidas em seu celular,
garante que sem reais medidas do governo, a greve continuará. Mas afirma esperar
uma solução e o fim da greve ainda hoje.

Escolta de combustível e falta de água: veja reflexos da greve dos
caminhoneiros
25/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
A paralisação dos caminhoneiros autônomos chegou ao quarto dia e
conseguiu parar o Brasil. Veja alguns impactos causados pela greve
Os reflexos do quarto dia da greve dos caminhoneiros se espalharam por todo o Brasil,
muito além dos pontos de bloqueio nas rodovias. E esses efeitos são variados. As
ações da Petrobras caíram – no Brasil e no exterior. Foi preciso adotar uma solução
“criativa” de escolta para garantir o abastecimento de combustível em aeroportos e
empresas de ônibus. E há ainda os preços abusivos em postos de combustíveis, que
podem gerar multas a empresas. Veja reflexos da greve dos caminhoneiros, que parou
o Brasil.
Gasolina nas alturas
Muita gente correu para os postos de combustíveis para encher o tanque do carro.
Essa procura causou uma alta no preço dos combustíveis – e em alguns casos esse
aumento foi abusivo. No Recife, um posto chegou a vender a gasolina por R$ 8,99.
O preço exorbitante chamou a atenção do Procon, que autuou o estabelecimento: ele
foi multado em R$ 500 mil e fechado por 72 horas. Nesta quinta-feira (24), houve
relatos de postos que chegaram a cobrar R$ 9,99 pelo litro da gasolina em Brasília,
por exemplo. Quem for abastecer o carro e se deparar com um caso de cobrança
abusiva pode se precaver.
A advogada e diretora-geral do Procon-PR, Claudia Silvano, orienta os consumidores
a pedirem a nota fiscal do serviço, com a discriminação do preço pago por litro e a
quantidade abastecida. Com esse documento, qualquer pessoa pode registrar uma
denúncia no órgão.
Sem água e sem luz
A Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro (Cedae) pediu nesta quinta-feira
(24) que moradores do estado economizem água em razão de possível redução na
produção causada pela greve de caminhoneiros. Em nota, a empresa disse que o
estoque de produtos químicos usados no tratamento de água está se reduzindo, sem
a reposição por parte dos fornecedores em razão da greve.
“Devido aos bloqueios de carretas nas estradas em todo Brasil, o governo do estado e
a Cedae estão em contato com os fornecedores de produtos químicos e órgãos
competentes a fim de evitar que haja atrasos e interrupção no fornecimento dos
mesmos e, dessa forma, visa garantir o tratamento de água nas estações operadas
pela Companhia”, diz a nota.
“No momento, a dificuldade de entrega está causando baixa no estoque dos produtos
químicos. A Cedae permanecerá agindo para que suas atividades de produção
continuem sem interrupção, no entanto, pede à população que economize água até
que seja restabelecida a normalidade na entrega dos produtos químicos necessários e
fundamentais ao tratamento”, afirma a empresa.
A Light afirmou na manhã desta quinta-feira (24) que vai restringir seus atendimentos
de emergência apenas para serviços considerados essenciais. Segundo a
concessionária, a medida foi tomada em razão da falta de combustível causada pela
greve dos caminhoneiros, o que também afeta o deslocamento de seus agentes. O
plano de contingência prevê o atendimento a serviços considerados essenciais
(hospitais, delegacias e escolas -por exemplo) e emergenciais (que coloquem em risco
a segurança de seus clientes).

Hospitais em alerta
A Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (Fehospar)
chamou a atenção da presidência da República, Câmara e Senado para a situação dos
serviços de saúde, caso a greve continue. O temor da instituição é de que os hospitais
fiquem sem o abastecimento de oxigênio, materiais, medicamentos e insumos em
geral, como suprimentos para diálise. O recolhimento de lixo hospitalar também está
comprometido.
Escolta de caminhão-tanque
Para garantir o abastecimento de combustível em aeroportos e empresas de ônibus,
uma solução “criativa” foi adota em várias cidades: escolta de caminhão-tanque. Para
garantir o abastecimento dos ônibus que fazem o transporte coletivo em Curitiba e
região metropolitana, cerca de 20 viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia
Militar e da Guarda Municipal de Curitiba escoltaram caminhões-tanque que saíram da
refinaria da Petrobras em Araucária até as garagens da empresa.
Dessa forma, a cidade não precisou reduzir a frota de ônibus em operação, medida
adotada em outras cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo. Na capital paulista, a
prefeitura informou que entrou na Justiça contra os sindicatos das empresas de
transporte de cargas e dos caminhoneiros autônomos.
Os aeroportos de Brasília, Goiânia, Ilhéus, Recife e Teresina estão com restrição de
combustível devido à greve. Em Congonhas, carros da Polícia Militar (PM) fizeram a
escolta dos caminhões que levavam querosene de aviação para o terminal, o que
garantiu combustível suficiente para operações até a noite de sexta-feira (25).
Falta comida e os preços sobem
Com a greve de caminhoneiros bloqueando estradas, há relatos de falta de alimentos
em supermercados e centros de abastecimento por todo o país. Há 315 caminhões
com alimentos perecíveis parados em estradas de Minas Gerais, Goiás, DF, Tocantins,
Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
O Ceagesp de São Paulo, o Ceasa do Rio de Janeiro, o Ceasa de Curitiba e a Feira de
São Joaquim em Salvador relatam desabastecimentos de frutas e legumes. Na capital
paranaense, a cena na manhã desta quinta-feira (24) era incomum: boxes sem
produtos, nada do corre-corre de carregadores, muitos dos quais estavam de braços
cruzados, e nenhuma fruta disponível.
“Nunca vi uma crise igual. Caiu 80% das vendas. Não tem ninguém no Ceasa. Isso
aqui era cheio”, conta o produtor Clóvis Nazaroff, de São José dos Pinhais, que só está
conseguindo vender hortaliças. A Apras (Associação Paranaense de Supermercados) e
a Agas (Associação Gaúcha de Supermercados) alertaram, em nota, para o risco de
desabastecimento de alimentos perecíveis nos supermercados do Paraná e do Rio
Grande do Sul.
E esse desabastecimento ocasionou uma alta no preço de diversos produtos. O saco
de batata que custava R$ 80 passou para R$ 150 - no supermercado, o quilo saltou
para R$ 5, o dobro do preço normal. A cenoura e o tomate também dobraram de
preço. Cenoura e tomate vêm de Rio Grande do Sul e São Paulo, respectivamente, e
precisam passar por pontos interditados pelos caminhoneiros.
Sem Brasileirão
A greve dos caminhoneiros poderá causar adiamento de jogos ou até mesmo de toda
a rodada do Campeonato Brasileiro marcada para o próximo final de semana. Isso
porque os aeroportos brasileiros estão com restrição para abastecimento de aeronaves
e alguns voos já estão sendo cancelados, o que impacta diretamente na logística das
viagens das equipes.

Ações da Petrobras em queda
A Petrobras decidiu reduzir o preço do diesel em 10% nas refinarias por um período
de 15 dias, após um dia de muita pressão dos caminhoneiros. A medida foi mal
recebida 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. 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.
Sem avião
A restrição de combustível de aviação em alguns aeroportos do país, como resultado
da greve de caminhoneiros, já tem levado ao cancelamento de voos. A companhia
aérea Azul informou que cancelará algumas operações partindo das cidades de Belo
Horizonte, Vitória, Recife, Belém, Natal, Goiânia, Palmas, Fernando de Noronha e
Juazeiro do Norte. Para minimizar o impacto aos consumidores, a Azul disponibilizará
a remarcação de bilhetes sem custo para quem tiver voos programados até o dia 31
de maio e deseje optar por datas alternativas à sua programação. Já a Latam Brasil
ampliou a lista de aeroportos em que a companhia verifica restrições para operar:
agora, são os de Brasília, Goiânia, Ilhéus, Recife, Teresina, Confins e Porto Alegre.
Porém, a aérea afirma que a situação ainda não tem impactado seus voos. Conforme
anunciado na quarta-feira (23) à noite, a Latam Brasil oferecerá isenção da cobrança
de taxa de remarcação e das diferenças tarifárias da passagem para nova data à
escolha do cliente e, sem multas, em voos domésticos com partidas, chegadas ou
conexões programadas para os aeroportos onde há restrições de abastecimento de
combustível de aviação. A Gol informa que ainda não registrou, até o momento,
atrasos ou cancelamentos de seus voos. Apesar disso, a companhia destaca que está
aplicando medidas de contingência em toda operação, “mantendo as ações necessárias
para minimizar os impactos aos seus clientes”.
Agronegócio na berlinda
Desde que a greve dos caminhoneiros teve início, na última segunda-feira, diversas
frentes do agronegócio vêm sofrendo consequências. O Porto de Paranaguá já fechou
dois berços do Corredor de Exportação, produtores foram obrigados a jogar leite fora.
Coleta de lixo ameaçada
Em São Paulo, a prefeitura informou que não terá condições de fazer a coleta de
resíduos nesta sexta-feira (25/05) e acionou na Justiça os sindicatos dos
Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens e das Empresas de Transporte de
Cargas do Estado de São Paulo e Região.
De acordo com o Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana (Selurb),
algumas empresas das grandes capitais ainda têm conseguido carga extra de diesel
para prolongar a capacidade de atendimento à população, mas a situação se aproxima
do limite. Em nota, o presidente da entidade, Marcio Matheus, detalhou que “em
muitas capitais só há estoque suficiente para fazer o trabalho completo até esta sextafeira. A situação não pode se estender mais ou teremos problemas ambientais e de
saúde pública graves”.
Montadoras interrompem produção
A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) informou
nesta quinta-feira (24) que muitas fábricas já pararam suas linhas de montagem e

que, se a greve continuar, todas as fábricas devem parar suas atividades. Entre as
montadoras que já interromperam suas atividades estão Renault, Volvo, Honda,
Nissan, Ford, Toyota, Peugeot e Fiat. Todas elas tiveram que parar por causa da falta
de peças. Em nota, o presidente da Anfavea, Antonio Megale, afirma que a situação é
preocupante.
“Muitas fábricas já pararam suas linhas de montagem e, se a greve dos caminhoneiros
continuar até o fim de semana, é certo que todas as fábricas pararão. Com isso,
teremos uma queda na produção, nas vendas e nas exportações de veículos, tendo
como consequência impacto direto na balança comercial brasileira e na arrecadação
de tributos”. A instituição, porém, ainda não tem um balanço de quantas fábricas
pararam as atividades e qual o impacto financeiro.
Ponto facultativo
O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, optou por decretar ponto
facultativo nesta sexta-feira (25). A medida visa diminuir os impactos da paralisação
dos caminhoneiros, que provocou o desabastecimento de combustível em postos pelo
país.
O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, acompanhou a decisão e também
decretou ponto facultativo na capital mineira. A expectativa do governo mineiro é que,
com a decisão, seja possível otimizar o uso de combustível para garantir o atendimento
dos serviços de saúde e segurança pública em todo o estado.
Pode faltar remédio
Cálculos da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma)
apontam para uma carga de 6,3 milhões de medicamentos ameaçada de não chegar
ao destino final.
O volume atenderia, informa a associação, a 90% do território brasileiro e 2,4 milhões
de consumidores. Ainda de acordo com a entidade, veículos foram apedrejados e
motoristas agredidos ao longo do percurso entre os centros de distribuição e os pontos
de venda.
Em nota, a associação revelou preocupação com os medicamentos que precisam ser
mantidos refrigerados, chamados termolábeis, e que com os veículos travados nas
rodovias é impossível manter a temperatura necessária para a preservação de cada
um desses itens.
Já a Associação Nacional dos Hospitais Privados (Anahp) solicitou às lideranças dos
caminhoneiros que liberem cargas de gases medicinais (oxigênio, por exemplo),
medicamentos e outros insumos hospitalares.
Representante de 104 hospitais privados em atuação em todos os estados do país
informa que os hospitais associados e parceiros já detectam queda considerável dos
estoques e que a falta de insumo nas instituições de saúde é questão de tempo.
EUA emitem alerta
Uma nota emitida pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos (equivalente ao
Ministério de Relações Exteriores no Brasil) nesta quinta-feira recomenda que quem
está de viagem marcada para o Brasil que faça um estoque de água e itens de uso
doméstico, e pede ainda que chequem as condições de trânsito antes da viagem e
contatem as companhias aéreas para confirmar voos, além de sugerir uma revisão dos
planos pessoais de segurança.
O órgão usou sua conta no Twitter para alertar aos americanos que têm viagem
marcada para o Brasil.

Como a greve jogou na frigideira o homem que tirou a Petrobras do buraco
25/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Presidente da companhia Pedro Parente virou alvo de críticas de todos os
lados – de investidores a políticos governistas – por causa do preço do diesel.
Houve até quem pedisse sua demissão

Tânia Rêgo / Agência Brasil
O homem que resgatou a Petrobras do buraco e conseguiu recuperar o valor de
mercado da maior empresa do Brasil caiu na ‘panela de fritura’ da política. Pedro
Parente, presidente da estatal há dois anos, virou culpado número um pela crise dos
combustíveis que deflagrou a pior greve dos caminhoneiros dos últimos anos.
Ele vem sendo rifado por políticos da base do governo, virou piada na internet e alvo
da oposição, que lançou a hashtag #ACulpaÉdoParente. Sobrou para o executivo, visto
como gestor e que sustenta a imagem de durão perante as investidas políticas do
governo federal sobre a Petrobras.
A desgraça se abateu sobre Pedro, como prefere ser chamado, a partir de terça-feira
(22), quando negou categoricamente a possibilidade de a Petrobras rever a política de
preços que tem causado reajustes diários sobre a gasolina e o diesel comercializada
nas refinarias. “Isso nunca foi considerado. Câmbio e preços mudam diariamente,
esses fatores não são provocados pela Petrobras”, disse. E completou: “o governo não
entra nos assuntos da Petrobras, a Petrobras não comenta assuntos do governo.”
No dia seguinte, diante do agravamento da paralisação dos caminhoneiros e sob
pressão de todos os lados, o executivo anunciou uma redução de 10% no preço do
litro do diesel por 15 dias, a fim de dar tempo ao governo e ao Congresso para
encontrar uma solução que atenda as reivindicações dos grevistas. A medida foi vista
como interferência política sobre a empresa – algo tido pelo mercado como
imperdoável e que remete aos terríveis anos de governos petistas, que causaram
prejuízos bilionários.
Qual o limite de Parente?
O questionamento em Brasília é quanto Parente aceitará ceder e quanta crítica ele
está disposto a receber, enquanto as ações da Petrobras caem 13% – a empresa
deixou de ser a mais valiosa na Bolsa de Valores nesta quinta-feira (24), perdendo
para a Ambev.
Em uma conferência com investidores, Parente teria traçado seu limite: “a Petrobras
fez o que tinha de fazer. Agora o governo é que tem de negociar”, disse Parente aos
investidores, segundo participantes da reunião, ao falar sobre a possibilidade de
mudanças na política de reajustes diários de preços da Petrobras.
Especula-se o que o governo e o Congresso podem exigir ainda mais de Parente, como
a mudança na política de reajustes, que passaria a ser quinzenal, ou novas reduções
no preço. Na negociação com os caminhoneiros, cada lado estica a corda como pode
e tenta passar a solução – e a culpa – para outra entidade envolvida no debate.

Antes de reunião com as associações grevistas nesta quinta, o ministro de Relações
Institucionais, Carlos Marun, tentou jogar para Pedro Parente o problema. "O governo
não está em condições de deixar de arrecadar R$ 15 bilhões [em referência à isenção
de PIS-Cofins aprovada no dia anterior pela Câmara]. Mais provável é mexer na
verdade no preço do combustível, que é exercido pela Petrobras. Ontem deu desconto
de 10%. Ele que dê mais desconto para evitar a greve", disse Marun.
Fogo amigo
Nesta quinta, o vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), pediu
abertamente a demissão de Parente, chamou o executivo de “arrogante” e disse em
plenário que a “Petrobras não é maior que o Brasil” e que os objetivos de Pedro Parente
não podem ser maiores do que a Petrobras. "A arrogância com que o presidente da
Petrobras se dirigiu ao país não pode ser acatada", disse o tucano. Outros senadores
da base também criticaram Parente, como José Maranhão (MDB-PB) e Ana Amélia (PPRS), que falou em "insensibilidade política" do executivo.
A fritura de Parente se intensificou depois do anúncio da redução em 10% do preço do
litro do diesel por 15 dias. Ele jura que não houve interferência do Palácio do Planalto.
A medida teria sido decidida pelo próprio Pedro Parente, após consultar a diretoria
executiva, sustentam seus interlocutores. O presidente Michel Temer teria falado com
Parente somente minutos antes do anúncio, por telefone, no caminho para a sala onde
foi feito o pronunciamento. A decisão já estaria tomada e Temer foi apenas informado.
Segundo interlocutores de Parente, na manhã de quarta, ao ver notícias de que havia
riscos de impactos de abastecimento dos aeroportos de Congonhas e Brasília, ele teria
se reunido com a diretoria da Petrobras pela primeira vez. Nessa reunião, nenhuma
decisão foi tomada, com expectativa de acordo com os caminhoneiros no Palácio do
Planalto. Sem acordo, Parente e os diretores da Petrobras voltaram a se reunir por
volta das 17 horas, quando decidiram fazer a alteração no preço. O anúncio foi feito
uma hora depois.
Um homem pragmático
Visto pelo mercado como gestor e homem forte, Pedro é pragmático e prático. Ele
deixou claro ao aceitar presidir a Petrobras, quando Temer assumiu o Palácio do
Planalto, que chegava ao fim o uso da empresa com fins políticos. Ele não aceitaria
influências como as ocorridas na gestão de Dilma Rousseff, que obrigou a Petrobras a
manter artificialmente os preços dos combustíveis, sem reajustes para conter a
inflação, causando um rombo bilionário em seu balanço.
Parente, que é ligado ao PSDB e foi chefe da casa Civil do governo de Fernando
Henrique Cardoso, é detestado por alas da esquerda e sindicatos ligados à sua área,
que o criticam por ser sob sua gestão que a Petrobras decidiu passar por um profundo
processo de desverticalização, para se concentrar nas atividades de exploração e
produção de petróleo, se desfazendo de negócios e ativos nas áreas de refino e
distribuição.
Em nota, a Associação de Engenheiros da Petrobras afirma que Parente é o verdadeiro
culpado pela greve, ao criar a nova política de preços da empresa. “Ganharam os
produtores norte-americanos, os “traders” multinacionais, os importadores e
distribuidores de capital privado no Brasil. Perderam os consumidores brasileiros, a
Petrobras, a União e os estados federados com os impactos recessivos e na
arrecadação. Batizamos essa política de ‘America first!’, ‘Os Estados Unidos
primeiro’!”, diz a entidade.
Nas redes sociais, a fritura de Parente traz à tona seu papel durante a crise do Apagão,
em 2011, quando ele foi chamado para cuidar do gabinete de crise. A pré-candidata à
presidência da República Manuela D’Ávila (PCdoB) publicou em seu perfil nas redes
sociais: “Pedro Parente estava à frente do apagão de energia com FHC. Agora, do
apagão de combustível no país. Na próxima pede música no Fantástico”.

Jungmann suspeita de locaute e aciona PF para investigar ‘greve de patrões’
25/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Ministro da Segurança Pública diz que não há planos para uso da força contra
manifestantes nas rodovias e acessos a portos e aeroportos

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse na noite desta quinta-feira
(24) que há indícios de que a greve dos caminhoneiros seja um locaute (quando uma
paralisação é coordenada e incentivada por empresários do setor). Jungmann disse
que se as informações sobre locaute forem comprovadas, o fato será investigado pela
Polícia Federal.
“No momento estamos ainda coligindo informações na área de inteligência. Agora,
comprovada efetivamente a participação de locaute, e como isso de fato é ilegal, não
é permitido porque atenta contra a economia, evidentemente vamos ter que tomar
providências. Mas primeiro tenho que checar essas informações, torná-las de fato
sólidas e consolidados para então poder acionar a Polícia Federal.”
Segundo ele, as informações colhidas pelo setor de inteligência do governo indicam
que a paralisação é “as duas coisas”, ou seja, greve e locaute.
“É um locaute porque tem participação clara, vou te dar um exemplo [de que] há uma
participação, anuência, apoio [de empresários]. Quando foi pedida escolta da Polícia
Rodoviária Federal para poder liberar caminhões-pipa, de abastecimento, etc, o que
acontecia? Nós mandávamos a Polícia Rodoviária Federal, mas as distribuidoras e
transportadoras se negavam a fazer com que os seus motoristas guiassem aquelas
cargas e aqueles caminhões”, afirmou.
“Não posso pegar alguém da Polícia Rodoviária Federal e fazer com que ele faça [a
condução dos veículos]. Eles se negavam. E isso aconteceu em várias localidades em
vários momentos, então isso, para mim, caracteriza de fato uma ação coordenada
entre [motoristas] autônomos e também efetivamente empresas de distribuição e
transportadoras”, acrescentou.
Questionado sobre em quais localidades essas recusas dos motoristas foram
registradas, Jungmann disse que “isso aconteceu em vários lugares”, mas que ele
precisaria checar exatamente em quais lugares. “Mas isso me foi relatado, de vários
episódios em vários lugares. Simplesmente chegava escolta da Polícia Rodoviária
Federal e as distribuidoras e transportadoras se negavam a colocar o seu pessoal”,
afirmou.
De acordo com o ministro, esses relatos lhe foram informados nesta quinta, mas “pode
ter acontecido até outros dias, não sei”.
Uso de força policial para desobstruir estradas
Indagado sobre eventual uso de força para liberar áreas vitais, como portos,
Jungmann disse que não há nenhum plano neste sentido, mas que o governo está
preparado para agir. “Não temos até aqui nenhuma solicitação para emprego de Forças
Armadas. A Força Nacional está colaborando com a Polícia Rodoviária Federal, isso já
está acontecendo”, afirmou, acrescentando que o governo enviou 120 homens da
Força Nacional para Minas Gerais.

“Agora, temos planos de contingência. Temos isso inteiramente delineado para
qualquer necessidade e qualquer requisição que as autoridades venham a fazer.”
Pouco antes de o Planalto anunciar acordo com as entidades para suspender a
paralisação, Jungmann disse que o governo buscava “trégua”.
“Apostamos em uma saída negociada, é o que todos queremos. O que eu digo é:
havendo necessidade, o governo, o Estado, tem plano de contingência para
evidentemente desobstruir e não permitir que esta situação crítica se agudize ainda
mais. Se for trégua tudo bem, não tem problema.”
Reflexos da greve continuam: confira um guia para sobreviver em Curitiba
25/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
A tendência é que mais serviços fiquem indisponíveis nesta sexta-feira (25)

Durval Ramos/Gazeta do Povo
Postos sem combustíveis, mercados já com falta de produtos, hospitais adiando
cirurgias e universidades cancelando aulas: esses são apenas alguns dos efeitos
sentidos pelos moradores de Curitiba com a greve dos caminhoneiros, que começou
na última segunda-feira (21). É bom estar preparado para enfrentar situações que
podem ficar ainda piores nesta sexta-feira (25). Pensando nisso, a Gazeta do Povo
preparou um “guia de sobrevivência” – para o caso de a greve não acabar – e
respondeu a sete dúvidas que irão ajudar a enfrentar mais um dia complicado na
cidade.
Veja a lista de recomendações básicas:
1) É hora de estocar alimentos?
A partir da tarde desta quinta-feira diversos mercados começaram a limitar o número
de produtos que cada cliente pode comprar. Isso acontece porque os próprios estoques
dos estabelecimentos estão baixos. A restrição foi encontrada em três redes distintas:
o Carrefour, que está permitindo máximo de cinco unidades de cada produto, e o
Condor e o Muffato, que permitem 12 unidades por item.
Caso a paralisação não acabe, é certo que logo os mercados terão falta de itens
básicos, e pode ser uma boa ideia comprar em quantidade antes que isso aconteça onde isso ainda é permitido. A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil de
Curitiba para verificar se há indicação de estocagem para o momento, mas o órgão
preferiu não se manifesta. A alegação foi de que se trata de uma situação de
abrangência nacional.
2) Veja se seu voo vai mesmo decolar
Os aeroportos estão entre os estabelecimentos afetados pelo desabastecimento, o que
significa que é importante conferir se o voo vai mesmo decolar antes de ir até o Afonso
Pena. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), nesta quinta-feira
(24), todos os voos em operação seguiam abastecidos e respeitando a reserva mínima,
conforme regulamentação. Mesmo assim, a Anac e a Associação Brasileira de Agências
de Viagem (Abav) orientam que todos os passageiros que consultem as empresas
aéreas antes de se deslocarem aos aeroportos . Isso deve ser até que a situação da
paralisação se normalize.

3) Por que não dar aquela carona solidária ou ir de ônibus?
A carona solidária é um dos melhores jeitos de economizar combustível - seja no dia
a dia, seja em situações emergenciais como esta. “A carona solidária é excelente:
compartilhando dessa forma, mais pessoas podem ser transportadas usando o mesmo
combustível”, afirma o engenheiro civil e mestre em engenharia e operação de trânsito
Ricardo Bertin.
O jeito eficiente de dividir, segundo Bertin, é conversar com colegas de trabalho e
estudos que sigam para o mesmo caminho, e fazer no máximo pequenos desvios para
deixar um ou outro. “Caso o desvio seja muito grande não adianta, é como trocar seis
por meia dúzia”, avalia o engenheiro.
Quem não tiver como dividir o carro, porém, ainda tem a alternativa de usar o
transporte público da cidade, que segundo o prefeito Rafael Greca (PMN), não será
interrompido ou reduzido.
4) Cuidado com a exploração nos postos
É inegável que todos os motoristas de Curitiba estão em busca de combustível mas,
apesar de ainda serem encontrados em um ou outro postos da cidade, é preciso estar
de olho no preço.
De acordo com o Procon, alguns estabelecimentos aproveitam a alta demanda para
praticar valores abusivos - o que pode ser evitado com a exigência da nota fiscal que
informe o preço pago por litro. Caso o consumidor detecte algum abuso, é possível
registrar denúncia diretamente no Procon.
5) De olho nos problemas do trânsito
Com os caminhoneiros bloqueando estradas que cortam a cidade, os motoristas
precisam ficar atentos aos caminhos escolhidos antes de sair de casa. As
manifestações podem causar filas, desvios e interdições cujos reflexos podem ser
sentidos até em vias mais tranquilas, dependendo do caso.
Para acompanhar as movimentações na cidade, a dica é conferir as redes sociais dos
órgãos e empresas responsáveis por administrar e assegurar os trechos. Dessa lista,
destaca-se o Twitter da Superintendência Municipal de Trânsito (Setran) e da Polícia
Rodoviária Federal (PRF). Também a página da editoria Curitiba da Gazeta do Povo,
onde são atualizadas as principais ocorrências da cidade.
6) Não rode com combustível no limite
Apesar dos combustíveis estarem acabando nos postos de Curitiba e região, não é
uma boa ideia se arriscar e rodar com o tanque na reserva. Isso porque, segundo o
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê como obrigação do motorista a verificação
de combustível suficiente para chegar ao destino antes de partir.
Caso aconteça a chamada “pane seca”, quando o veículo para de funcionar na via por
falta de combustível, o motorista é autuado por infração média, o que implica em sete
pontos na carteira. Além disso, o motorista precisa pagar uma multa de R$ 85,13, e
tem o veículo removido pela Superintendência Municipal de Trânsito (Setran).
7) Não estoque combustível em casa
Pode parecer tentadora a ideia de levar para casa mais combustível do que o tanque
aguenta - especialmente ao encontrar um posto com preço bom em meio ao caos.
Estocar esse tipo de produto em zona residencial sem licença, porém, é crime
ambiental, e pode render multa e detenção de um a quatro anos, dependendo da
quantidade. O crime diz respeito a qualquer substância perigosa ou nociva à saúde
humana ou ao meio ambiente, e é descrito no artigo 56 da lei federal 9605 de 1998.
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Preço do diesel hoje se equipara ao da época do petróleo a US$ 140
25/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Preço do combustível para os consumidores, R$ 3,52, é o segundo mais alto
dos últimos nove anos
O preço do diesel cobrado hoje do consumidor no país, em torno de R$ 3,518, remonta
a valores de 2008, quando o petróleo explodiu.
Em agosto daquele ano, o petróleo batia o recorde de US$ 140 o barril e o diesel
chegou a R$ 3,685, em valores corrigidos pela inflação.
Levantamento da Folha mostra que o preço do diesel de abril passado é o segundo
mais alto dos últimos nove anos da série histórica da Agência Nacional do Petróleo.
Enquanto nesse período o preço do petróleo caiu (hoje está em torno dos US$ 80 por
barril), a carga tributária federal disparou, ganhando peso maior dentro do preço final
de venda para o consumidor e abocanhando parte do ganho que deveria ser repassado
ao consumidor.
De acordo com relatório mensal sobre o preço dos combustíveis do Ministério de Minas
e Energia (MME), a parcela referente aos tributos federais cresceu 56,6% entre agosto
de 2008 e abril de 2018.

A tributação sobre o consumo de combustível é uma importante fonte de renda
governamental. Em média, o Brasil arrecada em torno de R$ 20 bilhões por ano com
os tributos federais sobre derivados de petróleo. Em crises financeiras, os governos
tendem a aumentar as alíquotas, como fizeram Temer, em 2017, e Dilma, em 2015.
Entre agosto de 2008 e abril de 2018, a parcela no preço final correspondente ao valor
do óleo diesel nas refinarias caiu 24,6%, segundo os dados do MME. Assim, a fatia de

responsabilidade da Petrobras no preço caiu de 59% para 51% no período. Já a fatia
do governo federal subiu de 8% para 14%.
A escalada atual é também impactada pela desvalorização do real ante o dólar. A
cotação mais alta registrada em agosto de 2008 foi de R$ 2,84, em valores corrigidos.
Hoje, o dólar está em torno de R$ 3,62. Desde julho de 2017, a Petrobras vem
promovendo reajustes diários com base na variação das cotações do petróleo e do
câmbio.
Ao longo dos governos do PT, prevalecia a política de represamento de altas como
forma de controle de inflação. A falta da paridade internacional entre o que é cobrado
internamente pela Petrobras e o que é vendido pelo mercado externo gerou um rombo
no caixa da petroleira brasileira.
Quando o atual presidente da Petrobras, Pedro Parente, assumiu o cargo, em maio de
2016, nomeado pelo recém-empossado presidente Michel Temer, o governo anunciou
que a estatal teria autonomia para conduzir sua política de preços.
A partir daí, a empresa passou a fazer avaliações diárias do barril e a reajustar de
acordo com a oscilação do mercado. O novo comportamento gerou desgastes da
sociedade com a Petrobras.
Apesar das diferenças, o preço do diesel cobrado em maio passado nas refinarias
brasileiras era 2,8% maior do que o praticado no golfo do México, nos Estados Unidos,
segundo dados do CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura). Em agosto de 2008, o
preço brasileiro era 7,8% menor.
Especialistas ouvidos pela Folha defendem o atual modelo da Petrobras e dizem que
a saída para uma queda consistente dos combustíveis passa pela redução dos
impostos.
Para o analista Adriano Pires, do CBIE, o país vive uma "tempestade perfeita".
A nova política da Petrobras, de paridade com preços internacionais, chega no
momento em que o país passa por uma série de complicações, segundo ele.
Vive crise fiscal, sem que o governo tenha margem para cortar tributos; o preço do
barril de petróleo volta a subir, com chance de novas altas diante do cenário externo;
o dólar se valoriza ante o real; e as eleições se aproximam.
Pires se disse surpreso com o impacto do protesto dos caminhoneiros. Segundo ele,
que acompanha o setor energético brasileiro há cerca de 30 anos, o país nunca
observou uma greve com essa força.
"O governo está numa posição de pouca margem de manobra para negociar sem abrir
mão de imposto", afirma Pires. "Com mais dois ou três dias nessa situação, o país
para e as pessoas não vão sair de casa."
Pedro Galdi, analista da corretora Mirae, especialista em setor energético, reforça a
sensação de cobertor curto do governo federal.
Ele lembra ainda que a pauta dos caminhoneiros vai além do preço dos combustíveis,
o que deixa a negociação ainda mais incerta.
Segundo Galdi, mudanças importantes na Petrobras, como a saída de Pedro Parente
da presidência, jogariam uma pá de cal sobre o prestígio recente que a estatal adquiriu
dos investidores.

Presidente Michel Temer durante reunião com Eduardo Guardia, Ministro de Estado da
Fazenda; Valter Casimiro, Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação;
Moreira Franco, Ministro de Estado de Minas e Energia; Pedro Parente, Presidente da
Petrobras e Jorge Rachid, Secretário da Receita Federal do Brasil - Marcos
Corrêa/PR/Folhapress
Nesse sentido, ele diz que o corte de 10% do preço do diesel praticado pela estatal
pegou mal junto ao mercado.
Ainda de acordo com Galdi, o movimento da empresa gerou incerteza já que poucos
acreditam que a medida não tenha sido forçada por ingerência política.
Empresas vão à Justiça para garantir circulação em ferrovia e terminais
25/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Foram ao menos quatro as companhias que recorreram ao Judiciário
Algumas horas antes do fim da greve dos caminhoneiros, empresas obtiveram liminar
na Justiça para garantir que não ocorresse obstrução em ferrovia e na entrada de
caminhões das companhias nos terminais portuários.
Foram ao menos quatro as companhias que recorreram à Justiça: Rumo Logística,
Santos Brasil, Brasil Terminal Portuário (BTP) e Terminal 39.
A Rumo Logística informou por meio de sua assessoria que não ocorreu bloqueio nos
12 kms de sua linha, que liga Santos ao Terminal de Rondonópolis (MT), onde a
empresa tem um pátio de triagem com capacidade para mil caminhões por dia.
Sem a chegada do transporte de grãos, as companhias escoavam só o que tinham
armazenado. Alguns acessos foram bloqueados.
A Santos Brasil e a BTP também conseguiram liminares entre quarta-feira (23) e quinta
(24) para que manifestantes não bloqueassem o livre trânsito de caminhões com
combustível destinado a abastecer seus terminais.
Até o início da noite desta quinta-feira, porém, liminares não tinham surtido efeito e
grevistas continuavam a bloquear o acesso a alguns terminais, segundo a coluna
apurou.
Um executivo de uma distribuidora de alimentos disse que um cliente, uma empresa
de bebidas, também obtivera liminar para assegurar a circulação, mas que preferiu
parar o trabalho, por razões de segurança.
Ações de indenização
Companhias já preparavam ações indenizatórias para serem protocoladas no futuro —
algumas delas contra indivíduos que fizeram bloqueios, segundo advogados.
“Pessoas que cometeram certos atos, como usar armas brancas para impedir o acesso
a portos, devem ser responsabilizadas. A greve é legítima, mas isso extrapola o
direito”, diz Maria Helena Bragaglia, sócia do Demarest.

Logística A greve pode prejudicar a maior feira de máquinas para obras, que ocorre
em junho. Os tratores a ser expostos seriam transportados a partir desta sexta (25).
Perda Cerca de 10 mil toneladas de peixes podem apodrecer se não chegarem ao
destino na sexta, diz a Abipesca.
Lixo... Mesmo com o fim da greve, os serviços de limpeza urbana podem ser afetados,
porque o abastecimento de combustível pode demorar para ser normalizado.
...acumulado Empresas do ramo têm operado com menor frota para economizar
diesel, diz a Abrelpe (do setor).
Em SP, efeito da paralisação se agravaria nesta sexta-feira (25)
Os efeitos das paralisações no abastecimento de gasolina, álcool e diesel deveriam
atingir seu ápice em São Paulo nesta sexta-feira (25), segundo um executivo de uma
distribuidora de combustíveis.
O Rio de Janeiro teve seu pior dia na quinta (24), afirma.
As empresas do setor conseguiram negociar para atravessar os bloqueios, e os postos
que ficam mais próximos às refinarias serão os primeiros beneficiados, diz.
Essas são as duas cidades que mais sofreriam com uma eventual continuidade da
greve dos caminhoneiros.
As distribuidoras são a parte intermediária da cadeia: elas compram das refinarias e
vendem aos postos.
Zerar PIS e Cofins do diesel é a solução imediata para a crise, mas, no futuro, será
preciso uniformizar a cobrança do ICMS e criar um mecanismo para que a alíquota
baixe se o preço do combustível subir, afirma o executivo.
Artigo: Empresas vivendo menos, pessoas vivendo mais
25/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
As transformações sociais dos últimos 100 anos apresentam desafios a todos

No ano de 1900, a expectativa de vida de um brasileiro ao nascer era de apenas 33
anos. Em 1940, era de 43 anos. Apesar de o país ser pobre e atrasado, a expectativa
de vida no Brasil em 2016 atingiu 75,8 anos. As pessoas estão vivendo mais, muito
mais.
É uma mudança radical, que tem impactos no mercado de trabalho, na previdência,
na saúde, nas finanças pessoais e, de resto, em todos os aspectos econômicos e
sociais. Praticamente nenhum setor deixará de ser impactado pelas mudanças
demográficas e pela expectativa de vida. Viver mais pode ser uma dádiva, desde que
você entenda o que está acontecendo e saiba lidar com as consequências.
Em relação às empresas abertas no território brasileiro, 60% delas morrem antes de
completar cinco anos. Em setembro de 2016, a revista Exame publicou matéria sobre
as empresas instaladas no Brasil que tinham mais de 100 anos idade: eram apenas
34.
No atual mundo instável e de revolução tecnológica constante, as empresas estão
vivendo menos. Hoje, até mesmo gigantes, como a General Motors, estão morrendo

mais cedo. Há seis ou sete décadas, as empresas duravam mais, os trabalhadores
ingressavam em um trabalho e só saíam ao se aposentar. Esse tempo acabou.
No atual mundo instável e de revolução tecnológica constante, as empresas estão
vivendo menos
Duas perguntas se impõem: (a) por que esses fenômenos estão ocorrendo? (b) quais
as consequências para nossa vida pessoal? Quanto à primeira pergunta, há algo
interessante: os dois fenômenos que estão fazendo as pessoas viverem mais são os
mesmos que fazem as empresas viverem menos. Esses fatores são: o progresso da
ciência e a revolução tecnológica.
A explosão de conhecimentos científicos que se seguiu à descoberta do antibiótico por
Alexander Fleming em 1928 e a revolução tecnológica no mundo da farmacologia, das
ciências médicas e das condições sanitárias mudaram por completo a expectativa de
vida dos humanos. Muito breve teremos uma legião de pessoas com mais de 100 anos.
Pois a evolução das ciências e a monumental explosão das tecnologias estão jogando
uma multidão de empresas no leito de morte. Os exemplos são muitos. As grandes
fábricas de automóveis – General Motors, Volkswagen, Ford e outras – nasceram com
a revolução na eletricidade no fim do século 19 e a invenção do motor a combustão
interna, e viveram tranquilas por décadas.
A maioria não previu que, nos anos 1980, os japoneses viriam a ferir de morte a
indústria automobilística norte-americana dentro do próprio Estados Unidos. O
deslumbre com o sucesso impediu que os executivos do setor de automóveis
percebessem a onda tecnológica que vinha em sua direção.
No mundo atual, algo parecido está ocorrendo. A explosão de descobertas e invenções
vem criando uma revolução tecnológica permanente, sem data para acabar, que vai
sangrar milhões de empresas em todo o mundo.
Uma consequência é certa: milhões de trabalhadores perderão seus empregos mais
de uma vez durante sua vida. Como a vida está mais longa, é recomendável questionar
sobre como se preparar para enfrentar essa realidade e construir uma aposentadoria
tranquila.
Em verdade, primeiro devemos pensar sobre como resolver o problema de sustentar
a nós e nossa família durante o tempo de trabalho, que não será mais de apenas 35
anos; para quem tiver saúde, o período de trabalho será de 50, 60 anos.
Os sistemas de previdência social tal como existem hoje vão desaparecer, é uma
questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, as duas previdências, a do INSS
(trabalhadores privados) e a dos servidores públicos, vão ser reformadas. Ou fazemos
isso ou o país vai afundar na pobreza. Não é uma questão ideológica. É imposição da
realidade dos fatos.
Não há nada mais antigo e mais atrasado do que esse embate tosco entre esquerda e
direita (se é que existe isso no Brasil), uns dizendo que a previdência está falida e tem
de ser reformada e outros dizendo que não.
É o caso de perguntar quantos dessa gente observam o mundo, estudam, analisam e
adquirem conhecimentos necessários para um debate inteligente. Certamente, bem
poucos.
Quanto aos empreendedores, eles também devem pensar sobre como prolongar a vida
de suas empresas. As mudanças pelas quais o mundo está passando exigem que as
pessoas se adaptem e as empresas também. Teimar contra os fatos não é bom
caminho.

José Pio Martins é economista e reitor da Universidade Positivo.
Monopólio da estatal indica por que reação não é igual à alta do pãozinho
25/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Paralisações pode levar a uma mudança na abordagem da política de preços
da Petrobras
Desde sua fundação, a Petrobras tem sido responsável não só por suprir o país com
diversos tipos de combustíveis, mas também por definir os preços de grande parte
deles.
No Brasil, é comum dizermos que "a Petrobras aumentou o combustível", quando
notamos um aumento no preço de determinado produto vendido pela companhia.
Entendemos que a Petrobras não é responsável pela movimentação nos preços, mas
sim o ator que realiza tais ajustes, reagindo às condições externas. No entanto, quando
o trigo, o café o ou açúcar aumentam, não notamos a mesma reação, "culpando o
padeiro" pelo reajuste do pão. Acreditamos que isso ocorre em razão da posição
monopolista da Petrobras no negócio de refino.
A política de preços de combustíveis da Petrobras tem sido assunto recorrente,
aproximadamente desde 2010, quando passou a praticar preços abaixo da paridade
de importação, com o fim de controlar a inflação naquele momento.
No período de 2010-2014, a Petrobras acumulou perdas em torno de US$ 40 bilhões
em razão dessa política, que levou a grau de ceticismo em relação à liberdade da
companhia em reajustar seus preços, seguindo a variação das commodities e do
câmbio, que são fatores fundamentais.
Ao fim de 2014, com a queda acentuada do petróleo no mercado internacional e a
manutenção dos preços no mercado doméstico, a Petrobras passou a praticar preços
acima dos externos para recuperar as perdas do período anteriormente mencionado.
Em junho de 2017, a Petrobras anunciou uma nova política de preços com
possibilidade de ajustes diários. Desde então, o petróleo subiu 57% e o real se
depreciou 12%, levando a um aumento acumulado de 48% para os preços do diesel
no mercado doméstico.
O cenário monopolista começou a mudar de figura depois que a Petrobras passou a
cobrar preços significativamente acima dos internacionais, abrindo uma janela para
produtos importados.
Porém o "fardo" de movimentar os preços ainda se encontra sob a responsabilidade
da companhia.
Apesar de alguns afirmarem que a Petrobras é responsável pelos altos valores dos
combustíveis, a margem da companhia representa apenas 12% do preço na bomba,
enquanto os impostos correspondem a 40% do total. De junho de 2017 a janeiro de
2018, a margem da Petrobras caiu 17%, enquanto os impostos dos Estados
aumentaram 15%, e os impostos federais, 85%.
A alta recente dos preços levou a uma reação de partes de sociedade que culminou na
atual greve dos caminhoneiros. Na quarta-feira (23), a Petrobras anunciou uma
redução de 10% nos preços do diesel, com 15 dias de congelamento de seu preço.
Além das perdas financeiras, tal medida poderá levar a uma mudança na abordagem
de sua atual política de preços, potencialmente prejudicando os resultados da

companhia. Pela primeira vez desde que sua nova política de preços fora atualizada,
a companhia se encontra novamente comercializando combustíveis abaixo da paridade
de importação, gerando incertezas para seu futuro.
Artigo: Biodiesel poderia aliviar reajustes de diesel
25/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Preço do biocombustível fica R$ 0,13 abaixo do do derivado de petróleo em
12 meses

Usina de biodiesel em Montes Claros (MG) - Carlos Rhienck - 22.jul.13/Jornal Hoje em
O etanol anidro é um limitador ao aumento nos preços da gasolina em certos períodos
do ano. O derivado do petróleo recebe 27% de mistura do derivado de cana.
Já o etanol hidratado é um competidor da gasolina e, em períodos de safra e de boa
oferta, ele inibe os reajustes da gasolina.
O diesel, por ora, não tem concorrente. A mistura de biodiesel se limita a 10% e pouco
representa no volume total dos 55 bilhões de litros consumidor anualmente.
Para a indústria de biodiesel, esse combustível poderá vir a ser um limitador —ou até
um competidor— do diesel.
Atualmente, 75% da produção de biodiesel vem da soja, e a Abiove (Associação
Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais) mostrou ao governo nesta quinta-feira (24)
que o país poderia acelerar a mistura de biodiesel no diesel.
A curto prazo, a mistura subiria para 15% no Centro-Oeste, principal região produtora
de soja e que tem uma capacidade ociosa na produção de biodiesel.
A mistura diminuiria o passeio do diesel de Paulínia (SP) para o Centro-Oeste, além
de agregar valor à soja e trazer benefícios ambientais, segundo Daniel Amaral, gerente
de economia da Abiove.
“O biodiesel seria parte da solução para os preços do derivado de petróleo.”
Acompanhamento de preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo) indica que o diesel
teve alta de 18% nos últimos 12 meses. Já o biodiesel ficou R$ 0,13 abaixo do diesel no
mesmo período.
A Abiove propõe, ainda, um avanço contínuo do calendário nacional de mistura do
biodiesel ao diesel. No próximo ano, a taxa subiria para 11%, chegando a 15% em
2023.
A entidade propõe também ao Ministério das Minas e Energia que faça testes para a
utilização de mistura de 20% em casos específicos, como em frota de ônibus
municipais, em máquinas agrícolas, em ferrovias e em grandes transportadoras
rodoviárias.
A Abiove propõe ainda que o governo faça um projeto de lei para uma passagem
nacional do B16 (16% de mistura) para o B20 até 2028.

Naquele ano, a demanda de diesel estará próxima de 74 bilhões de litros, e a de
biodiesel, de 15 bilhões de litros.
As principias matérias-primas para a produção de biodiesel são soja (75% da
produção) e gordura animal (20%). Os outros 5% provêm de matérias-primas como
caroço de algodão e óleo de fritura recuperada.
Vaivém das Commodities - Jornalista Mauro Zafalon assina a coluna Vaivém das
Commodities. Escreve sobre commodities e pecuária.
Desburocratização para Pequenas Empresas é tema de seminário do Brasil
Mais Simples
25/05/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 24-05-2018)

Secretária-executiva Yana Dumaresq participou do evento e reafirmou compromisso
do MDIC com a agenda da simplificação administrativa
A desburocratização das exigências regulatórias exigidas de Micro e Pequenas
brasileiras foi tema do seminário do Brasil Mais Simples realizado nessa quarta-feira
em Brasília. O evento, coordenado pelo Sebrae, em parceria com a Secretaria Especial
da Micro e Pequena Empresa, busca discutir medidas que simplifiquem, por exemplo,
os processos de abertura e legalização de empresas e estimulem o ambiente dos
pequenos negócios no país.
A secretária-executiva do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(MDIC), Yana Dumaresq, destacou na abertura do seminário o compromisso do
ministério com a agenda de simplificação administrativa. Ela lembrou que, em 2016,
o MDIC foi uma das primeiras pastas a discutir o assunto.
“Iniciamos, de forma protagonista, um trabalho estruturado para simplificar nossos
serviços. Consolidamos procedimentos e estabelecemos prazos para tomada de
decisões, entre outras ações. É um esforço robusto e progressivo para reduzir a
burocracia no MDIC e avançar em uma agenda de coerência regulatória”, disse.
Dumaresq explicou que a simplificação envolve procedimentos de comércio exterior,
registro de marcas e patentes e metrologia. Segundo a secretária-executiva, 76% das
medidas de desburocratização estabelecidas pelo MDIC já foram entregues ou estão
sendo executadas dentro do prazo previsto, como o Portal Único de Comércio Exterior,
que gera mais de 40% de ganho de prazo para os operadores.
Outra importante ação do MDIC foi o aprimoramento do Portal do Empreendedor,
principal fonte de informação e prestação de serviços online para os
microempreendedores individuais. O portal é usado por mais de 7,3 milhões de
usuários.
“Temos grandes expectativas de que, no curto prazo, esses esforços possam ser
apropriados pela sociedade e mudem a realidade dos usuários de nossos serviços.
Esperamos, ainda, que eles tenham impacto na posição do Brasil nos principais
rankings ao redor do mundo que medem ambiente de negócios, carga regulatória e
competitividade. São ações de baixo custo fiscal e de grande impacto para retomada
do crescimento ”, completou.

O presidente do Sebrae, Guilherme Afif, destacou a importância da integração dos
diversos órgãos públicos e atores privados na agenda da simplificação do ambiente de
negócios. “Cada um tem de assumir seu papel como soldado de desburocratização.
Não podemos ter medo de errar nem de pensar. Esse é um caminho que exige vontade
de fazer. Vamos ter vontade de liberar esse país, de estar na pole position das grandes
nações”, disse.
Também participaram da abertura do evento o secretário especial de Micro e Pequena
Empresas do MDIC, José Ricardo da Veiga, e o deputado Jorginho de Mello, presidente
da Frente da Micro e Pequena Empresa.
Agenda
De tarde foi realizada uma palestra com o representante da Agência de Modernização
Administrativa de Portugal Manuel de Sousa. Ele apresentou o programa português de
simplificação administrativa e legislativa “Simplex +”. Também houve um painel sobre
regularização sanitária e inclusão produtiva no meio rural que contou com a
participação do chef de cozinha Alex Atala.
Secex desqualifica origem de produto importado no Brasil da India
25/05/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 23-05-2018)
Portaria que encerrou investigação para apurar falsa declaração de origem foi
publicada hoje no Diário Oficial
Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a Portaria no 25, da Secretaria de Comércio
Exterior (Secex) do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), que
encerrou investigação para apurar falsa declaração de origem nas importações de
canetas esferográficas e desqualificou a origem de produtor da Índia.
A empresa BC ENTERPRISES não comprovou que cumpre com as condições
estabelecidas no art. 31 da Lei no 12.546, de 2011, para que as canetas esferográficas
produzidas por ela sejam consideradas originárias da Índia.
Assim, estão indeferidas as licenças de importação solicitadas pelos importadores
brasileiros referentes a esses produtos, desse produtor/exportador, quando a origem
declarada for Índia. Ademais, considerando a desqualificação da empresa, não poderão
ser apresentadas novas solicitações de licenças de importação de canetas
esferográficas para esse produtor/exportador, quando a origem declarada for a Índia.
Esse tipo de investigação tem por finalidade identificar empresas que tentam exportar
para o Brasil com falsa declaração de origem com o objetivo de burlar o direito
antidumping aplicado nas importações brasileiras de canetas esferográficas fabricadas
na China.
A Secex acompanha, com base em parâmetros quantitativos e qualitativos, as
importações brasileiras sujeitas a medidas de defesa comercial, averiguando possíveis
desvios de comércio que objetivam burlar essas medidas por intermédio de falsa
declaração de origem. Em outubro de 2016, o setor privado apresentou denúncia
relatando a não observância das regras de origem não preferenciais, conforme
estabelece a Portaria Secex no 38, de 2015.
Com base na denúncia, a Secex então passou a fazer análise de risco dos pedidos de
licenciamento de importação para canetas esferográficas, classificadas na posição
96.08 do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH),
constatando que havia indícios suficientes de descumprimento das regras de origem
não preferenciais.

Com este encerramento, a Secex concluiu, em 2018, quatro casos de investigação de
origem não preferencial. Em apenas um caso ficou comprovado que a empresa era
fabricante segundo as normas brasileiras.
Brasil Mais Produtivo tem nova edição e as inscrições já estão abertas
25/05/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 24-05-2018)
Seiscentas empresas poderão participar das etapas 2018 e 2019 do programa. Na
primeira fase, quase três mil empresas foram atendidas
O Ministério da Indústria, Comércio Exterior (MDIC) e Serviços abre nova fase do Brasil
Mais Produtivo (B+P). O programa usa a metodologia de manufatura enxuta e, nesta
nova edição, contará com pesquisa conduzidas pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea).
A iniciativa vai atender, entre 2018 e 2019, 600 empresas dos segmentos moveleiro,
metalomecânico, calçadista, de alimentos e bebidas e de vestuário, nos estados da
Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo.
As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 17 de junho de 2018. Em 2018, o
programa vai atender um total de 300 empresas, e para 2019 está previsto o
atendimento de outras 300, com a possibilidade de formação de cadastro de reserva.
A distribuição de vagas é feita por meio de sorteio e para participar é preciso atender
os requisitos do programa.
O Brasil Mais Produtivo já atendeu 3 mil empresas de todas as regiões brasileiras. Os
resultados apresentados foram bastante expressivos, com aumento médio da
produtividade de mais de 52% na linha de produção selecionada.
O custo da consultoria é subsidiado pelo B+P, que conta com recursos do MDIC,
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai) e Sebrae-Nacional. Para participar, a empresa precisa
investir apenas cerca de 17% do valor, como contrapartida. O custo da consultoria
será de R$ 18 mil por atendimento, sendo que o programa ficará responsável por R$
15 mil e a empresa R$ 3 mil.
Segundo dados do próprio programa, com os ganhos de produtividade alcançados, as
empresas recuperam seus investimentos, em média, em menos de 24 dias de
atividade, além de terem um ganho médio anual estimado de 11,37 vezes do
investimento total. O programa também apresentou, em média, redução de quase
60% na movimentação de trabalho e de 62% no retrabalho.
Seleção de novas empresas
A seleção das empresas participantes vai considerar critérios de densidade industrial,
performance de execução na primeira fase do programa e representatividade regional.
As empresas precisam ter entre 11 e 200 funcionários e não ter recebido consultoria
em manufatura enxuta nos últimos 24 meses.
Para se candidatar a uma das vagas do programa, um responsável pela empresa deve
preencher formulário de cadastro no site. Após a análise das informações, será feita
uma visita da equipe do B+P, composta por consultores que vão avaliar se a empresa
tem aderência ao programa e concordância com regras do B+P (exigido responder a
três rodadas de questionários e fazer o pagamento de contrapartida financeira no valor
de 3 mil reais).

Critérios de elegibilidade







Estar localizada em um dos Estados a seguir: Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará,
Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo (selecionados a partir de
critérios de densidade industrial, performance de execução na primeira fase do
programa e representatividade regional);
Pertencer a um dos setores a seguir: Alimentos e Bebidas, Metalmecânico,
Moveleiro ou Vestuário e Calçados. A lista de CNAE de cada setor está disponível
no formulário de cadastro do site do B+P;
Possuir entre 11 e 200 funcionários;
Não ter recebido consultoria em manufatura enxuta nos últimos 24 meses (B+P
ou similares).



Requisitos para participação
 Preencher formulário de cadastro no site do B+P 2018/2019;
 Receber a visita da equipe do B+P, composta por consultores que realizarão a
análise inicial de aderência da empresa;
 Concordância com regras do programa (exigido responder a três rodadas de
questionários e fazer o pagamento de contrapartida financeira de 3 mil reais)
Brasil Mais Produtivo
O Brasil Mais Produtivo (B+P) é um programa do governo federal, coordenado pelo
MDIC e realizado pelo Senai, ABDI e Apex-Brasil, em parceria com o Sebrae e apoio
do BNDES. O B+P visa aumentar a produtividade em processos produtivos de
empresas industriais, com a promoção de melhorias rápidas, de baixo custo e alto
impacto. Em 2018, o programa vai atender um total de 300 empresas, e para 2019
está previsto o atendimento de outras 300, com a possibilidade de formação de
cadastro de reserva. A distribuição de vagas é feita por meio de sorteio e para
participar é preciso atender os requisitos do programa.
Luiz Fernando Pedrucci: o homem forte da Renault no Brasil é prata da casa
25/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
No cargo de presidente da Renault do Brasil desde julho do ano passado, o
paulista Luiz Fernando Pedrucci ajudou a “vender a ideia da Renault no
Brasil”

Pedrucci, ao lado do Kwid, modelo que ajudou a Renault a chegar à quarta posição em
vendas do país. Rodolfo Buhrer/Renault
A fábrica da montadora francesa Renault, às margens da BR-277, em São José dos
Pinhais, na região de Curitiba, nem tinha saído do papel quando o paulista Luiz
Fernando Pedrucci, de 24 anos, foi contratado pela multinacional, em 1997. Ao pedir
dispensa do seu emprego para assumir o novo cargo na Renault, ouviu um conselho
do presidente da empresa. “Você tem muito potencial e ficou aqui com a gente um
ano. Vá atrás do seu sonho, mas não mude muito de emprego.”
Mesmo sem imaginar, Pedrucci seguiu à risca o conselho do chefe. Tanto que a sua
trajetória profissional se confunde com a própria história da Renault no Brasil. Neste
ano, ele completa 21 anos na Renault e a Renault comemora 20 anos no Brasil, com

cerca de 7 mil funcionários. Pedrucci tinha apenas um ano de formado em Engenharia
Mecânica Automobilística quando entrou na montadora para atuar como representante
de pós-vendas. Pasta embaixo do braço, ele rodou um pedaço do país para “vender a
ideia da Renault no Brasil”, em busca de interessados em abrir concessionárias da
marca.
Desde então, ele passou por 10 cargos diferentes em cinco cidades. A cada dois anos,
em média, era convidado a assumir um novo projeto. Foi supervisor, gerente e diretor
em diferentes áreas da companhia antes de ser chamado para assumir a presidência
da Renault na Colômbia, em janeiro de 2016. Sob o seu comando, a subsidiária obteve
recordes de vendas e participação no mercado colombiano.
“Eu não precisei trocar de empresa porque a empresa sempre mudou aquilo que eu
fazia, me tirou da minha zona de conforto. A Renault me dava um desafio, eu
entregava os resultados e, então, ganhava outro desafio. Essa construção escalonada
é importante porque te dá base para uma trajetória profissional sólida”, contou o
executivo em entrevista à Gazeta do Povo durante o evento “Estrelas ADVB” de maio,
promovido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) –
seção Paraná.
Cria da casa, Pedrucci chegou à presidência em 2017
Em 20 anos de Renault no Brasil, Pedrucci é o primeiro brasileiro a assumir a
presidência da multinacional no Brasil. Mais importante do que isso, argumenta ele, é
o fato de ele ser o primeiro brasileiro formado na empresa a assumir a cadeira da
presidência da subsidiária brasileira. A multinacional poderia ter ido ao mercado buscar
um profissional com gabarito para assumir a função e, certamente, sobrariam boas
opções. Mas preferiu um profissional forjado internamente, com conhecimento global
do negócio.
Para o executivo, isso diz muito sobre a cultura francesa da empresa e como ela
valoriza os seus profissionais. A Renault se importa com a opinião das pessoas, dando
voz para que elas falem e oportunidades para que se desenvolvam. Foi assim com
Petrucci e é assim com todos, garante ele. Não é à toa que muitos sonham com um
cargo na multinacional.
“A Renault me preparou para chegar até aqui, mas eu não cheguei sozinho. Ninguém
faz isso sozinho”, reconhece o executivo, referindo-se a todas as pessoas (pais, chefes
e colegas) que contribuíram para o profissional que ele é hoje. “Você pode ter ideias
e ser o cara mais inteligente da empresa, mas sem uma boa equipe você não faz
nada”, diz Pedrucci, pai de três filhos e corinthiano apaixonado.
É de um ex-chefe, aliás, o francês Christian Pouillaude, uma frase que marcou Pedrucci
e se tornou um ponto forte de sua gestão à frente da Renault no Brasil: “Exigência é
um sinal de respeito. Você só cobra de quem realmente acredita”.
Foco para transformar ideias em ação
Sob o comando do executivo, a Renault assumiu, em abril deste ano, a quarta posição
em vendas no Brasil. Graças ao bom desempenho do subcompacto Kwid, a montadora
francesa abocanhou uma fatia de quase 10% do mercado, marca que estava prevista
para 2022. O desafio agora é consolidar a posição. Para o executivo, uma das formas
de fazer isso é estar atento aos sinais do mercado. E a Renault está.
“70% das pré-vendas do Kwid foram feitas pelo celular. Isso nos deu uma mensagem”,
conta Pedrucci. “Cheguei para a minha equipe e disse: eu tenho um sonho, vocês têm
um problema”, brinca ele. O desafio era criar uma plataforma de venda do Kwid 100%
digital, especialmente para celular, que permitisse ao cliente fazer tudo pela internet:
escolha do modelo, pré-avaliação do usado e financiamento, neste caso, pelo Banco
Renault.

Menos de 60 dias depois, em janeiro deste ano, a Renault lançava a K-Commerce,
uma plataforma completa de venda do Kwid pelo celular em que o cliente só precisa
ir à concessionária para buscar o carro. Cinquenta e três profissionais de três países
participaram do projeto.
Antes de entrar na Renault, quando ainda trabalhava como engenheiro de vendas, ele
tinha três objetivos: queria trabalhar numa montadora, queria um tipo de trabalho
que lhe permitisse viajar e conhecer o Brasil, e queria assumir um posto de gestão até
os 30 anos. Em sua terceira passagem por Curitiba, Pedrucci acredita que o profissional
que tem foco vai longe. Ele próprio é a prova disso.
Honda Civic ganha versão picape que pode chegar a 265 km/h
25/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Projeto tem duas portas e dois assentos e possui uma área de carga atrás dos
bancos, onde normalmente fica o banco traseiro e o espaço do bagageiro

A Honda resolveu testar como ficaria o Civic numa versão picape. E escolheu o
esportivo Type R para criar um conceito para expor num evento automotivo na
Inglaterra. Lá fora o modelo já é vendido como hatch e cupê, além do sedã.
O resultado provavelmente vai gerar muita discussão, já que a caçamba revestida de
chapas de alumínio e o santantônio em preto brilhante contrastam com o visual
esportivo do Type R, causando um visual controverso.

A picape tem duas portas e dois assentos e possui uma área de carga atrás dos
bancos, onde normalmente fica o banco traseiro e o espaço do bagageiro.
Os engenheiros da fábrica da marca em Swindon pegaram um exemplar em préprodução e foram retirando quase tudo a partir da coluna B (que começa na metade
do veículo).
Mas tiveram o cuidado de manter o imenso aerofólio traseiro, uma das marcas
registradas do Type R. Para que isso fosse possível, a peça acaba se movendo junto
com a tampa do bagageiro que ele é aberto. Também permaneceu as saídas triplas de
escape e a carroceria alargada.

Outro componente mantido foi o nervoso motor 2.0 turbo, de 320 cv, associado ao
câmbio manual de seis marchas, que transformou o projeto em uma das picapes mais
rápidas no Reino Unido. Segundo a Honda, o carro é capaz de acelerar de 0 a 100
km/h em menos de 6 segundos e atingir 265 km/h de velocidade máxima.
O pano de fundo para a criação do ‘Civic picape’ é tem uma jogada de marketing, já
que a fabricante pretende ir em busca de um recorde e, claro, de mais visibilidade.
“Estamos pensando em levar o conceito para Nürburgring (circuito da Alemanha) e
ver se ele consegue o recorde de picape com tração dianteira mais rápida”, informou
Alyn James, responsável pelo projeto.

A Honda inglesa já adiantou que não planeja vender o Civic Type R em versão picape.
Contudo, ele será usado para transportes internos da marca e para carregar seus
aparelhos de jardinagem quando necessário.

Greve na Mercedes chega ao fim em São Bernardo
25/05/2018 – Fonte: Automotive Business

Propostas aprovadas preveem salários corrigidos pela inflação, reajuste real
de 1,5% e 1ª parcela da PLR em junho
Metalúrgicos aceitaram novas propostas, mas montadora abrirá PDV para mensalistas
Depois de oito dias de produção parada, os trabalhadores puseram fim à greve e
voltaram ao trabalho na fábrica da Mercedes de São Bernardo do Campo (SP). Os
metalúrgicos aceitaram novas propostas da montadora em assembleia na manhã de
quinta-feira, 24.
Apesar de atender boa parte das reivindicações, a montadora abrirá um Programa de
Demissão
Voluntária
(PDV)
aos
mensalistas
(funcionários
dos
setores

administrativos), o que revela que a intenção de demitir, um dos motivos que levaram
à greve, era verdadeira. A Mercedes confirma a intenção, sem revelar quando se inicia
o PDV nem quantos funcionários quer atingir. É provável que sejam 340, como
informado pelo sindicato no primeiro dia da greve.
Sobre o acordo, os trabalhadores terão os salários corrigidos pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC) mais 1,5% de aumento real e abono de R$ 2,5 mil. Esse
acordo vale para 2018 e 2019. Ficou acertado também o pagamento da Participação
nos Lucros e Resultados (PLR) em duas parcelas, a primeira em junho e a segunda em
dezembro. O valor do benefício não foi informado pelo sindicato nem pela montadora.
O entendimento entre a Mercedes e os metalúrgicos prevê para 2019 a correção da
PLR pela inflação, mais 1,5% de aumento real. De acordo com o sindicato do ABC, a
Mercedes também manteve a estabilidade aos trabalhadores lesionados, entre outras
garantias estipuladas nas chamadas “cláusulas sociais” que compõem os acordos
sindicais. E os metalúrgicos concordaram em compensar os dias de greve.
Fórum de RH avalia tendências no setor automotivo
25/05/2018 – Fonte: Automotive Business
RH 4.0 será um dos temas de painel de debates
O papel de RH na retomada dos negócios na indústria automobilística, os efeitos da
reforma trabalhista e as preocupações em atender transformações tecnológicas como
a indústria 4.0 serão assuntos em debate no Fórum de RH que Automotive
Business promoverá dia 11 de junho em São Paulo, no Milenium Centro de
Convenções. Participarão da sessão de discussões sobre esses temas os diretores de
RH da Mahle, Ana Borgonovo, da Valeo, Kleber Daniel, da Eaton, Sílvia Zwi, e da Bosch,
Fernando Tourinho.
O fórum, dirigido a profissionais de montadoras e da indústria de autopeças, terá início
com apresentação de Rafael Nascimento, diretor da Quest Inteligência, para analisar
as
projeções
de
produção
e
vendas
da
indústria
automobilística.
Françoise Trapenard, diretora de gestão da ABRH-Brasil, posicionará RH como função
estratégica, com papel relevante nos programas de longo prazo das empresas. Renate
Fuchs, gerente sênior de projetos da Porsche Consulting, fará palestra sobre o impacto
da tecnologia e o futuro do trabalho.
A evolução da presença feminina no setor automotivo e os benefícios do
empoderamento das mulheres serão avaliados por Paula Braga, diretora de
Automotive Business, que fará um balanço de pesquisas conduzidas nessa área.
Emerson Casali, diretor da CBPI Produtividade Industrial, vai apresentar o impacto da
reforma trabalhista e André Augusto Rodrigues, gerente geral de RH da Gerdau,
mostrará como a empresa está promovendo uma verdadeira revolução na área de RH.
Em painel de debates, Larissa Armani, especialista em programas de recrutamento do
Google, e Domingos Zuccherelli, regional sales manager do Linkedin, vão tratar de
experiências bem-sucedidas na gestão de RH.
Na palestra final Adilson Sigarini, conselheiro e diretor de relações trabalhistas do
Sindipeças, avaliará as principais preocupações das empresas associadas.
Mais
informações
podem
ser
obtidas
em
automotivebusiness.com.br/forumrh_2018.html ou pelo telefone 11 50958888.

Eaton opera em 3 turnos para fazer transmissões e engrenagens
25/05/2018 – Fonte: Automotive Business

Linha de produção de transmissões da Eaton em Valinhos: aceleração
Fábricas de Valinhos e Mogi Mirim aumentam produtividade para exportar e
atender aumento da demanda interna
As linhas de produção da Eaton em Valinhos e Mogi Mirim, que fabricam
transmissões e engrenagens para caixas de câmbio no interior paulista, voltaram
a operar em ritmo acelerado. Desde o início deste ano todas as fábricas das duas
plantas já trabalham em três turnos. “Ainda não estamos em capacidade total porque
algumas linhas ainda estão em operação parcial, enquanto outras áreas estão a pleno
vapor. Mas sentimos que houve melhoria significativa dos negócios e precisamos voltar
a contratar”, conta Marcos Janasi, diretor de negócios de componentes de powertrain.
ONDA DE AUTOMATIZADOS E EXPORTAÇÃO
Os clientes das transmissões produzidas pela Eaton em Valinhos são os fabricantes de
caminhões, ônibus e picapes. Por isso o impulso das vendas domésticas de veículos
comerciais este ano ajuda no aquecimento da produção, mas não explica todo o
crescimento. A conquista de novos negócios, especialmente o fornecimento de
câmbios automatizados, e exportações de componentes feitos na unidade para
fábricas da Eaton nos Estados Unidos sustentam a expansão atualmente.
A Eaton começou em 2016 a surfar a onda de popularização das transmissões
automatizadas em veículos comerciais no Brasil. As caixas robotizadas já estão em
algo como 95% dos caminhões pesados novos e mais de 60% dos semipesados
vendidos no País este ano. Com isso a empresa começa agora a colher os resultados
da aposta certeira que fez no desenvolvimento dessa solução para fabricantes
nacionais.
A primeira caixa de mudanças robotizada de 10 marchas fabricada pela Eaton no Brasil
– destinada a modelos semipesados e pesados, desenvolvida em conjunto com a
fabricante de motores Cummins – foi adotada pela Ford em seis versões do Cargo a
partir de 2016. Um ano e meio depois foi a vez de a Iveco adotar transmissão similar
nos Tector. Com isso a planta da unidade de Valinhos dedicada a fazer transmissões
para veículos comerciais pesados criou uma linha específica para o produto e hoje faz
cerca
de
15
unidades/dia.
Mas são as exportações que consomem mais de 60% das peças produzidas na planta
de transmissões para veículos pesados. As engrenagens são forjadas (a unidade abriga
a segunda maior forjaria do País) e usinadas em Valinhos, de onde seguem para fábrica
da Eaton nos Estados Unidos. “O crescimento do mercado norte-americano de
caminhões Classe 8 já passa de 25% este ano. Por isso estamos trabalhando muito
para atender os pedidos de transmissões usadas por esses modelos, que são montadas
lá com peças feitas aqui”, explica Janasi.
Na mesma unidade, a planta de transmissões para caminhões leves e picapes também
começou este ano a surfar a onda das caixas automatizadas. Já no fim de 2017 MAN
e Mercedes-Benz fecharam contrato para comprar o câmbio automatizado de seis
velocidades aplicado a novas versões dos modelos leves e médios VW New Delivery e
Accelo (respectivamente). A caixa foi projetada no centro de pesquisa e

desenvolvimento da Eaton em Valinhos, que é responsável mundial da empresa por
projetos de transmissões para comerciais leves.
A planta de transmissões leves também exporta bastante, pois é a única fábrica no
mundo que fornece o câmbio manual da picape S10, produzida pela GM no Brasil e
também na Tailândia, para onde segue boa parte das caixas feitas na unidade.
CONTRATOS DE MANUFATURA

A fábrica modelo da Eaton em Mogi Mirim faz componentes sob encomenda
para fabricantes de veículos que fazem suas próprias transmissões
A verticalização da Eaton, que produz não só as transmissões mas também todas as
engrenagens, eixos e sincronizados que vão dentro das caixas, abriu uma nova frente
de negócios para a empresa no Brasil. General Motors e Mercedes-Benz, que montam
suas próprias transmissões no País, compram os componentes feitos pela Eaton
atualmente em Mogi Mirim, fábrica que foi aberta há cerca de 20 anos especialmente
para
atender
contratos
de
manufatura
de
clientes
específicos.
Com processos bastante automatizados, as duas linhas de produção espelhadas de
Mogi Mirim também trabalham em três turnos acelerados este ano com cerca de 600
funcionários. De um lado, são usinados e temperados 12 componentes mecânicos das
caixas manuais de cinco e seis marchas da GM, usadas pela maioria dos carros feitos
no Brasil pela empresa – inclusive o Onix, o mais vendido do País. Depois de prontas
as peças são embaladas na ordem de montagem em kits CKD que são enviados à
fábrica
de
transmissões
da
GM
em
São
José
dos
Campos
(SP).
A outra linha de Mogi Mirim é dedicada a usinar e temperar 26 componentes de
transmissões manuais da Mercedes-Benz usadas pelos caminhões Accelo, Atego e
Atron. Também embaladas em kits, são enviadas para montagem em São Bernardo
do Campo (SP).
Existe espaço no terreno para montar mais uma ou duas fábricas de engrenagens para
atender qualquer tipo de cliente de transmissões. “Temos conversas, nada fechado
ainda. Mas se conseguirmos um novo contrato, já estamos com a área pronta para
construir uma nova linha”, diz Marcos Janasi. Ele afirma que a unidade poderia
também produzir componentes de câmbio automático, se um dia algum fabricante
decidir produzir essas caixas no Brasil.
A planta de componentes de transmissões sob encomenda da Eaton nasceu como
extensão moderna da unidade de Valinhos, distante 70 km, assim incorporou desde o
princípio avançados e eficientes processos de manufatura. Em 2016 Mogi se tornou
uma das poucas plantas modelo do grupo globalmente, levando em conta critérios de
produtividade, qualidade, segurança, logística/entrega e estoques. No ano passado a
classificação foi novamente confirmada, desta vez junto com Valinhos, que também
entrou para o reduzido grupo de quatro fábricas modelo da Eaton no mundo, duas
delas agora no Brasil.

