
 

 

29 DE MAIO DE 2018 

Terça-feira 

 12  RESPOSTAS SOBRE PAGAMENTOS NO COMÉRCIO EXTERIOR 

 NOVIDADES LEGISLATIVAS 

 ARTIGO: MEI E SUAS OBRIGAÇÕES 

 CONFIANÇA EMPRESARIAL CAI 0,6 PONTO EM MAIO ANTE ABRIL, APONTA FGV 

 MOVIMENTO AGORA ABRAÇA PAUTA POLÍTICA 

 GOVERNO VAI TRABALHAR PARA TORNAR CHINA UM PARCEIRO COMERCIAL 

MAIS ROBUSTO NO SETOR DE SERVIÇOS 

 GOVERNO TEME QUE MOVIMENTO SIGA CAMINHO DE 2013 

 CNTA DIZ QUE PROPOSTAS DO GOVERNO AINDA ESTÃO EM DESACORDO COM 

REIVINDICAÇÕES 

 GOVERNADORA CIDA BORGHETTI RECEBE O G7 E REFORÇA DIÁLOGO COM O 

SETOR PRODUTIVO 

 SETOR PRODUTIVO DO PR FALA EM PERDAS INCALCULÁVEIS E RISCO DE NÃO 

PAGAR SALÁRIOS 

 EM OITO DIAS DE GREVE, PERDAS DE GRANDES SETORES JÁ SUPERAM R$ 34 BI 

 EMPRESAS PODEM DESCONTAR FALTAS NA GREVE, MAS O MELHOR É BUSCAR UM 

ACORDO 

 FÁBRICA PARADA, REFEITÓRIO SEM COMIDA E ESTOQUE EM BAIXA: OS 

REFLEXOS DA GREVE NAS EMPRESAS 

 DISQUE ECONOMIA APONTA ALTA DE ATÉ 110,54% NOS PREÇOS DOS 

HORTIFRÚTIS NOS SUPERMERCADOS DE CURITIBA 

 ABASTECIMENTO DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL VOLTA LENTAMENTE NO PAÍS 

 PEDÁGIOS DO PARANÁ NÃO VÃO MAIS COBRAR TARIFA DE EIXO SUSPENSO DE 

CAMINHÕES 

 CAMINHONEIROS SEGUEM NO ACOSTAMENTO DA RÉGIS BITTENCOURT, MAS 

NÃO HÁ BLOQUEIOS 
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 POLÍCIA VAI PRENDER EM FLAGRANTE QUEM IMPEDIR CAMINHONEIRO DE 

VOLTAR AO TRABALHO 

 EM UMA SEMANA DE GREVE, PREÇO DE FRUTAS E VERDURAS SOBE ATÉ 110% 

EM CURITIBA 

  POR SUGESTÃO DO SENADO, PROJETO SOBRE FRETES É INCORPORADO POR 

MPS 

 PREÇO MÍNIMO PARA FRETE É RUIM, AVALIA CADE 

 “PARALISAÇÃO DOS CAMINHONEIROS PERDEU LEGITIMIDADE”, AFIRMAM 

SUINOCULTORES 

 AEB CRITICA USO DO REINTEGRA PARA COBRIR REDUÇÃO DE TRIBUTOS SOBRE 

O DIESEL 

 ARTIGO: O QUE A GREVE DOS CAMINHONEIROS ENSINA SOBRE A 

INFRAESTRUTURA DO PAÍS 

 GOVERNO GASTA R$ 2 MILHÕES EM PROPAGANDA PARA DIVULGAR ACORDO 

COM CAMINHONEIROS 

 POR QUE OS PETROLEIROS VÃO ENTRAR EM GREVE? 

 REFORMA TRIBUTÁRIA TERIA IMPEDIDO A CRISE DOS COMBUSTÍVEIS, DIZ 

ATAÍDES OLIVEIRA 

 MAIA: COMBINEI REUNIÃO COM RELATOR DA REFORMA TRIBUTÁRIA 

 JORGE VIANA CRITICA ISENÇÃO PARA MULTINACIONAIS DO PETRÓLEO E 

IMPORTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 

 SENADO APROVA MP QUE AUTORIZA SAQUE DO PIS/PASEP 

 SENADO APROVA REGIME DE URGÊNCIA PARA PROJETO DA REONERAÇÃO 

 POPULAÇÃO DESOCUPADA FICA EM 13,4 MILHÕES NO TRIMESTRE ATÉ ABRIL, 

APONTA IBGE 

 TAXA DE DESEMPREGO FICA EM 12,9% NO TRIMESTRE ATÉ ABRIL, REVELA 

IBGE 

 IPP SOBE 1,56% EM ABRIL ANTE ALTA DE 1,08% EM MARÇO, AFIRMA IBGE 

 IGP-M ACELERA PARA 1,38% EM MAIO, APÓS ALTA DE 0,57% EM ABRIL, 

APONTA FGV 

 FORD KA ESTREIA NOVO MOTOR E CÂMBIO AUTOMÁTICO; VEJA OS PREÇOS 

 GREVE ESTÁ IMPACTANDO PRODUÇÃO E TRANSPORTE, DIZ GERDAU 

 FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS RECUA 1,7% EM ABRIL, APONTA BANCO 

CENTRAL 
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12 Respostas sobre Pagamentos no Comércio Exterior 

29/05/2018 – Fonte: CNI  

 

A Confederação Nacional das Indústrias (CNI) reuniu algumas perguntas 

frequentes sobre modalidades de pagamentos internacionais em uma única 
cartilha, fácil de ler e de absorver, com orientações básicas e sugestão de ações 
para internacionalização.  

 
O objetivo da Cartilha é poder contribuir com o empresário não somente para 

expansão de seus negócios, mas também para desenvolvimento econômico e 
social do Brasil.  
     

Baixe o e-book gratuito no link e saiba as respostas das perguntas 
abaixo. 

 

BAIXAR E-BOOK  

 

  

1. Quais as principais modalidades de pagamento utilizadas nas 
operações de comércio exterior? 

2. O que é sml? O sistema de pagamentos em moeda local (sml 
3. Como se dá o fechamento de câmbio nas operações de exportação 

e importação? 

4. Quais são os riscos de cada modalidade de pagamento? 
5. Quais são os benefícios de cada modalidade? 

6. Como posso receber os valores relativos às minhas exportações? 
7. Como posso pagar minhas importações? 

8. Quais são os documentos necessários para o fechamento de 
câmbio? 

9. Posso exportar e receber em reais? 

10.Posso exportar e receber em bitcoin? 
11.No brasil, quem fiscaliza os pagamentos e recebimentos no 

comércio exterior? 
12.O que é swift?  

 

 

CÂMBIO 

EM 29/05/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,734 3,734 

Euro 4,313 4,314 
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Novidades Legislativas 

29/05/2018 – Fonte: CNI  
 

Nesta Edição:  
 

 Senado aprova urgência para votação do projeto que que reonera a folha de 
pagamentos e reduz a zero as alíquotas e PIS/Cofins e Cide para óleo diesel; 

 Câmara aprova urgência do projeto que regulamenta o distrato; 
 MP que determina novas taxas de juros dos Fundos Constitucionais vai à 

sanção; 

 Câmara aprova urgência do projeto que permite a emissão de duplicata 
eletrônica. 

 
Acesse o conteúdo completo através do seguinte link:  
http://www.sindimetal.com.br/wp-content/uploads/2018/05/Novidades_027-

28.05.2018.pdf 
 

 

Artigo: MEI e suas obrigações 

29/05/2018 – Fonte: Contábeis.com  

 
Ocorre que poucos sabem que nessa modalidade de tributação, ainda que simplificada, 

há obrigações acessórias e tributárias a cumprir 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

MEI – E SUAS OBRIGAÇÕES 
 
Que o MEI é o regime de tributação diferenciado, isso sabemos! 

 
Que o MEI apesar de ser considerado um mecanismo de formalização do pequeno 

empresário também sabemos! 
 
Ocorre que poucos sabem que nessa modalidade de tributação, ainda que simplificada, 

há obrigações acessórias e tributárias a cumprir, como por exemplo: 
 

Obrigação tributária: pagar a contribuição mensal que estiver sujeito e declarar 
anualmente o faturamento ao fisco através da DASN-Simei 

 
Obrigação trabalhista: pagar a contribuição mensal a título de FGTS e GPS, quando 
possuir empregado devidamente registrado em CTPS – Carteira de Trabalho e 

Previdência Social e no Mês de Março entregar a RAIS – Relação Anual de Informações 
Sociais. 

 
OBS: o MEI somente poderá contratar um empregado. 
 

GERENCIAMENTO DA MICRO EMPRESA 
 

É de suma importância que o empresário na qualidade de MEI, organize suas contas 
e, separe as finanças pessoais das finanças da empresa, esse gerenciamento é simples 

http://www.sindimetal.com.br/wp-content/uploads/2018/05/Novidades_027-28.05.2018.pdf
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http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/rais
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/mei
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de fazer bastando então que o próprio interessado faça adoção de planilhas 
eletrônicas.  
 

O MEI é uma empresa como qualquer outra e por tanto um pouco de prudência evitará 
desdobramentos negativos na gestão de seu negócio. 

 
DICA 1: 

O MEI deve manter todas as notas fiscais de suas compras e vendas arquivadas pelo 
prazo cinco anos, a contar da data de emissão. O fisco pode exigir para fins de 
fiscalização. 

 
DICA 2: 

O fisco, em especial a RFB – Receita Federal do Brasil aprimora, a cada ano, o 
cruzamento de dados do contribuinte e, não queremos cair nas malhas e garras do 
leão, correto? Então, prudência nunca é demais, afinal seguro morreu de velho já dizia 

vovó filo, portanto se você é MEI que só pode faturar R$ 81 mil por ano, não faz 
sentido adquirir um bem por R$ 150 mil, a RFB poderá intimar a fim de saber como 

ocorreu essa operação. 
 
Mas, quanto o MEI paga de imposto? 

R$ 48,70 para comercio e industria; 
R$ 52,70 para serviços; 

R$ 53,70 para serviços e comercio.  
 
(FONTE: Portal do Empreendedor) 

 
Para finalizar, antes da formalização como MEI – Micro Empreendedor Individual 

procure informações junto a profissionais devidamente habilitados, em conselho 
regional de contabilidade ou em órgãos competentes. 
 

Claudio Rufino - Bacharel em Ciências Contábeis, professor e empresário contábil. 
 

Confiança empresarial cai 0,6 ponto em maio ante abril, aponta FGV 

29/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) recuou 0,6 ponto em maio ante abril, 
alcançando 92,8 pontos, informou nesta terça-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas 

(FGV). O resultado representa o menor nível desde novembro de 2017, quando o 
índice estava em 92,1 pontos.  
 

“Depois de ficar estável no início do ano, a confiança empresarial recua pelo segundo 
mês seguido, sob influência da insatisfação com o ritmo lento da economia, as 

incertezas políticas e as piores perspectivas para o cenário externo.  
 

A coleta de informações para esta edição do índice encerrou-se em 23 de maio, não 
dando tempo para captar os efeitos da greve dos caminhoneiros. É possível que os 
desdobramentos econômicos e políticos desta crise levem a uma piora das 

expectativas em junho”, avaliou Aloisio Campelo Junior, superintendente de 
Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota 

oficial.  
 
O Índice de Confiança Empresarial reúne os dados das sondagens da Indústria de 

Transformação, Serviços, Comércio e Construção. O cálculo leva em conta os pesos 
proporcionais à participação na economia dos setores investigados, com base em 

informações extraídas das pesquisas estruturais anuais do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a FGV, o objetivo é que ICE permita uma 
avaliação mais consistente sobre o ritmo da atividade econômica.  
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O subíndice da Situação Atual (ISA-E) permaneceu estável no mês, em 90,3 pontos, 
interrompendo a sequência de 16 altas consecutivas. Já o Índice de Expectativas (IE-
E) caiu 0,9 ponto, para 97,4 pontos, menor patamar desde dezembro passado. A 

distância entre os dois indicadores vem diminuindo gradualmente desde fevereiro, 
passando de 10,2 pontos para 7,1 pontos, uma aproximação decorrente da perda de 

fôlego do ISA-E e da queda do IE-E.  
 

Em maio, a piora na confiança foi puxada pelos setores do Comércio (-4,1 pontos) e 
Serviços (-2,4 pontos). Os resultados da Indústria e da Construção ficaram 
relativamente estáveis em relação ao mês anterior. Houve aumento da confiança em 

47% dos 49 segmentos que integram o ICE.  
 

A coleta do Índice de Confiança Empresarial reuniu informações de 4.903 empresas 
dos quatro setores entre os dias 2 e 23 de maio. 
 

Movimento agora abraça pauta política 

29/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
As medidas anunciadas pelo governo federal para atender às demandas dos 
caminhoneiros em greve no País não aliviaram a tensão em pontos de bloqueio na 

Região Metropolitana de São Paulo.  
 

Nos bloqueios no ABC e na saída para o Sul do País, na Rodovia Régis Bitencourt, os 
motoristas diziam que o movimento ganhou na segunda-feira, 28, força política, 
defendiam “intervenção militar” e afirmavam que o governo federal terá de cortar em 

25% os preços de todos os combustíveis na bomba, além de eliminar o PIS/Cofins.  
 

No início da noite, o clima era de revolta em pontos da Rodovia Anchieta, no ABC, e 
na área de Embu das Artes, na ligação do Rodoanel com a Régis Bitencourt. “Desde a 
noite de sábado, 26, já sabíamos que esse acordo não ia atender a gente”, afirmou o 

caminhoneiro Alexandre Alencar, do Embu, que tem dois caminhões no protesto. “Isso 
não resolve nada.  

 
Ele tem de cortar 25% em todos os combustíveis na bomba”, afirmou Alencar, diante 
da barraca de alimentação dos motoristas paralisados na rodovia. Na Régis desde 

quarta-feira, 23, o motorista José Jari, de São João do Sul (SC), disse que os 
caminhoneiros vão resistir.  

 
Anchieta  
Na Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, também não havia o menor sinal 

de fim da greve dos caminhoneiros que ocupavam o acostamento e parte do canteiro 
central na altura do km 23 ao 25, sentido litoral. “Só vamos sair daqui quando o Temer 

sair de lá”, avisa Alexandre Alves, de 36 anos, que trabalha com um caminhão de 
abastecimento de combustível e tem auxiliado na triagem dos alimentos doados por 

comerciantes locais.  
 
“Não sei se você está sabendo, mas hoje [terça-feira, 29], à meia-noite, os militares 

vão tomar conta de tudo”, dizia ele, enquanto conversa com a reportagem de dentro 
da van onde estão estocados os mantimentos.  

 
A expectativa pela intervenção militar está presente no local, mas não que seja um 
norte, um desejo coletivo representado por algum núcleo organizado. Na verdade, 

encontra-se de tudo um pouco pelo asfalto na Anchieta. Desde caminhoneiro que 
deixou a pauta inicial – a redução no preço do óleo diesel – para reivindicar mudanças 

políticas maiores até gente que mora nas redondezas e passa por lá para dar algum 
tipo de apoio ao movimento.  
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O “Fora Temer” é a única unanimidade presente em cartazes pendurados nas cercas 
das fábricas que circundam a região e no discurso de quem está envolvido com a 
greve.  

 
“Agora ele está perdido, não imaginava que o povo ficaria do nosso lado. Isso aqui 

virou algo maior, as pessoas estão cansadas desse governo. De que adianta resolver 
a questão do óleo diesel e descontar na gasolina? Eu não sou só caminhoneiro”, afirma 

Gilson Antônio Benedecti, de 41 anos, sendo dez nas estradas. Com seu veículo parado 
no acostamento desde o primeiro dia da greve, ele não acredita que os caminhões 
voltarão a circular tão cedo. “Não enquanto o Temer estiver lá”, aponta.  

 
Buzinas e desvio  

Enquanto a reportagem do jornal O Estado de S. Paulo esteve no local, presenciou 
motoristas que passavam e buzinavam em sinal de apoio aos grevistas, incluindo um 
grupo de motoboys. Um agente da Polícia Federal Rodoviária orientava os motoristas 

que se aproximavam do trecho com cones, desviando o fluxo em alguns momentos 
para a pista central.  

 
Na altura do km 280 da Régis, as faixas pedindo intervenção militar estão no alto da 
passarela e no gramado do local que serve de estacionamento para caminhoneiros. 

Um caminhoneiro que não quis revelar seu nome completo, mas identificou-se como 
Ademir, reclamava que o prazo de 60 dias estabelecido pelo governo é o problema. 

“Se o Temer colocasse na lei não os 60 dias, mas seis meses, isso aqui se esvaziava.”  
 

Governo vai trabalhar para tornar China um parceiro comercial mais robusto 
no setor de serviços 

29/05/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 28-05-2018) 

 

 
 

Ministro Marcos Jorge discursou da abertura da V Feira Internacional da China para o 
Comércio de Serviços (CIFTIS), a maior do segmento no mundo na qual o Brasil é 
homenageado 

 
Em discurso para um público de empresários e autoridades chinesas, o ministro da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, disse hoje que o governo 
brasileiro trabalhará para tornar a China um parceiro comercial cada vez mais robusto 
no setor de serviços.  

 
“A China segue como maior parceiro no intercâmbio comercial de bens do Brasil, 

posição que ocupa há quase 10 anos. Contudo, hoje as atenções se voltam aos fluxos 
comerciais em serviços, uma fronteira ainda incipiente da nossa cooperação econômica 
e para a qual identificamos, mutuamente, grande espaço de atuação conjunta”, 

afirmou. 
 

Marcos Jorge participou da abertura da V Feira Internacional da China para o Comércio 
de Serviços (CIFTIS), a maior do segmento no mundo. No ano passado, as trocas 
comerciais em bens superaram os US$ 74 bilhões, 27,9% acima de 2016. Este ano, 

as exportações brasileiras para o país cresceram 10,5%. Do lado das importações, o 
país totalizou US$ 27,3 bilhões em 2017, crescimento de 17% em relação ao ano 

anterior. Em 2018, também se observa tendência de crescimento.  
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Por outro lado, as exportações de serviços do Brasil para o país ficaram em US$ 238 
milhões em 2017, enquanto as importações de serviços chineses chegaram a US$ 745 
milhões. “Nós sabemos que o setor de serviços é essencial para agregar valor e 

inovação aos demais segmentos da economia, desde a indústria à agropecuária, 
incluindo empreendimentos de todos os portes: do microempreendedor individual às 

grandes transacionais”, disse. 
 

Para o ministro, a participação brasileira na feira, com uma delegação aproximada de 
90 pessoas, entre empresários e representantes dos governos estaduais e municipais, 
é uma oportunidade de alavancar projetos estratégicos em áreas relacionadas a 

economia digital, comércio eletrônico, turismo e infraestrutura, entre outros. 
 

No Brasil, o setor de serviços respondeu, em 2017, por mais de 70% do PIB e cerca 
de 75% dos empregos formais. Além de ampliar a inserção das empresas brasileiras 
no comércio exterior, o governo trabalha com o objetivo de melhorar o ambiente de 

negócios, facilitar o comércio de serviços, financiar e oferecer garantias às 
exportações, além de promover o comércio eletrônico. 

 
Após abertura do evento, Marcos Jorge participou, ainda, de encontro bilateral com o 
ministro de Comércio da China, Zhong Shan. Durante pouco mais de uma hora, os 

ministros discutiram o aprofundamento da cooperação bilateral em bens e serviços, 
defesa comercial, propriedade intelectual, além da participação brasileira em eventos 

futuros promovidos pela China. 
 
CIFTIS 

Pequim sediará pelos próximos quatro dias a CIFTIS, organizada pelo Ministério do 
Comércio (MOFCOM) e o Governo Popular de Pequim, que abre espaço para todos os 

12 setores de serviços definidos pela Organização Mundial de Comércio (OMC). A 
estratégia do Brasil é apresentar oportunidades de investimentos, organizar rodadas 
de negócios e promover a imagem do país como destino turístico. 

 
O pavilhão brasileiro no evento foi inaugurado nesta segunda-feira em solenidade que 

contou com apresentação de um grupo de capoeira. O setor produtivo participa do 
evento com empresários ligados aos setores de hotelaria e resorts, operadoras de 
turismo, construção e incorporação, serviços jurídicos, consultoria de negócios, 

serviços esportivos, tecnologia da informação e comunicação.  A programação inclui, 
ainda, o “Brazilian Day”, que ocorrerá nesta terça-feira (29) e contará com exposições 

sobre o setor de serviços e apresentações culturais. 
 

Governo teme que movimento siga caminho de 2013 

29/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O governo já avalia, nos bastidores, que subestimou o potencial da greve dos 
caminhoneiros e agora tem receio de que o movimento tome uma proporção 

semelhante à dos protestos de 2013, ressuscitando o “Fora Temer”. Em conversas 
reservadas, interlocutores de Michel Temer admitem que a paralisação aumentou o 
desgaste do presidente e há preocupação de que os protestos nas ruas, por causa do 

desabastecimento, se transformem em uma convulsão social.  
 

A portas fechadas, auxiliares de Temer reconhecem que demoraram a perceber a 
presença de empresários incentivando a continuidade do movimento, o chamado 
locaute, para obter a redução do preço do óleo diesel. Avaliam, ainda, que também 

demoraram a identificar o caráter político-partidário de parte dos manifestantes.  
 

Acuado, o governo agora teme as consequências da disputa entre os presidentes da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE). “Temos de 
colocar menos gasolina e mais diálogo sobre a greve”, disse Maia, na segunda-feira, 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-teme-que-movimento-siga-caminho-de-2013/


28, após se reunir com Temer, no Planalto. O deputado fez questão de destacar que 
a Câmara e o governo têm “visões distintas” sobre a questão tributária.  
 

Foi de Maia a proposta aprovada pela Câmara, na semana passada, zerando o 
PIS/Cofins sobre o diesel. Com cálculos errados nas mãos, ele chegou a dizer que o 

custo dessa isenção seria de R$ 3,5 bilhões, quando, na realidade, ficaria em 
aproximadamente R$ 10 bilhões.  

 
As articulações de Maia, que é pré-candidato à Presidência, têm irritado cada vez mais 
o Planalto. Além disso, o governo identificou que simpatizantes do presidenciável Jair 

Bolsonaro (PSL) se infiltraram na greve. Há também apreensão com a promessa de 
greve de 72 horas dos petroleiros, anunciada para quarta-feira, 30. No diagnóstico do 

Planalto, esse movimento tem o apoio do PT e da CUT.  
 
“Há movimentos político-partidários que querem agudizar a crise e a população deve 

estar atenta a isso”, afirmou o líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR). 
“Não dá para fazer disputa eleitoral em um momento como esse. Os petroleiros têm 

de discutir salário na data-base da categoria”.  
 
São Paulo  

Além de enfrentar desgaste, o Planalto também contrariou o governador de São Paulo, 
Márcio França (PSB). No sábado, 26, França propôs um acordo com os caminhoneiros 

muito parecido com o que Temer anunciou na noite de domingo, 29. Candidato à 
reeleição ao Bandeirantes, França pediu ao presidente que a negociação fosse feita 
com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Temer, no entanto, enviou a São Paulo 

o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun.  
 

O jornal O Estado de S. Paulo apurou que o presidente da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, pré-candidato do MDB ao Bandeirantes, 
não gostou do protagonismo dado a França, seu adversário. 

 

CNTA diz que propostas do governo ainda estão em desacordo com 
reivindicações 

29/05/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 28-05-2018) 
 

Em nota, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA) avaliou 
que o pacote de medidas apresentado pelo governo no último domingo “ainda está em 

desacordo com suas reivindicações”.  
 
Em assembleia realizada na manhã desta segunda-feira, 28, ficou decidido que, nos 

pontos em que for mantida a paralisação, haverá liberação parcial dos caminhões. 
Será autorizada a circulação daqueles carregados com combustíveis, inclusive com gás 

de cozinha, produtos destinados à merenda escolar, produtos destinados à saúde 
pública e hospitais, leite e veículos identificados como sendo da Defesa Civil.  

 
“A CNTA orienta que todos os pontos de manifestação dos caminhoneiros do País, que 
deliberarem pela continuidade da paralisação, ao menos adotem as medidas acima 

aprovadas”, diz a nota.  
 

“A CNTA pede conscientização de todos os caminhoneiros para que avaliem com 
cuidado suas decisões sobre a continuidade ou não da paralisação, sob pena de 
perdermos essas conquistas históricas da categoria.” 
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Governadora Cida Borghetti recebe o G7 e reforça diálogo com o setor 

produtivo 

29/05/2018 – Fonte: Bem Paraná 

 
Cida recebeu demandas e destacou medidas adotadas pelo Governo do Estado para 

minimizar os impactos da paralisação dos caminhoneiros para a sociedade paranaense  

 
 
A governadora Cida Borghetti recebeu na noite desta segunda-feira (28), no Palácio 
Iguaçu, os dirigentes empresariais que formam o G7, fórum que reúne todos os 

segmentos do setor produtivo do Paraná. O tema do encontro foi a paralisação dos 
caminhoneiros. 

 
Cida reforçou a disposição do Governo do Estado em manter o diálogo aberto com 
todos os setores da sociedade para amenizar os efeitos da paralisação dos 

caminhoneiros no Paraná. “Estamos conversando com todos os setores para conseguir 
encontrar soluções para a questão do transporte de produtos”, afirmou. 

 
Em relato ao grupo de empresários, a governadora destacou que o diálogo já 
possibilitou várias conquistas neste momento de crise. “Acredito que precisamos 

exaurir o diálogo para tentar minimizar os impactos para toda a população”. 
 

O grupo empresarial foi formado pelos presidentes das federações das Indústrias do 
Paraná (Fiep), Edson Campagnolo; da Agricultura (Faep), Ágide Meneguetti; das 
Cooperativas (Fecoopar); José Roberto Ricken;  do Comércio (Fecomércio-PR), Darci 

Piana; das Empresas de Transporte de Cargas (Fetranspar),  Sérgio Malucelli; das 
Associações Comerciais e Empresariais (Faciap), Marco Tadeu Barbosa; e da 

Associação Comercial do Paraná (ACP), Gláucio Geara. 
 

No encontro, os empresários apresentaram demandas e preocupações do setor 
produtivo, entre elas a diminuição do movimento no comércio, a falta de combustível 
e a liberação do tráfego de caminhões carregados de alimentos perecíveis e de 

insumos para a avicultura.  “O momento é muito confuso e está afetando todo o setor 
produtivo”, afirmou o presidente da Fecomércio e coordenador do G7, Darci Piana. 

 
Cida explicou que, na tarde desta terça-feira, o Estado conseguiu acordo com 
lideranças dos caminhoneiros para o desbloqueio de cargas de combustível e insumo 

para a produção de ração animal, além do transporte de um milhão de litros de leite 
que estavam paradas nas rodovias.  

 
“Os caminhões que forem identificados com o adesivo da Defesa Civil devem ter 
passagem nos bloqueios. Enfatizamos o que significa a movimentação de produtos 

para cada cadeia produtiva para que não haja mais transtornos”, declarou a 
governadora. 

 
Ela lembrou que o Estado já acordou com os representantes do movimento grevista 
que os caminhões credenciados pela Defesa Civil terão trafego livre pelo Paraná.  

 
“Chegamos a este acordo e nós vamos manter a nossa parte”, afirmou, lembrando 

medidas como a redução da base de cálculo do ICMS sobre o óleo Diesel no Estado e 
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a isenção da cobrança de tarifas sobre o eixo suspenso, conforme determina a Medida 
Provisória editada pelo governo federal. “Avançamos em muitos pontos para poder 
tranquilizar a população e vamos analisar com cuidado todas as questões 

apresentadas”, destacou. 
 

Setor produtivo do PR fala em perdas incalculáveis e risco de não pagar 

salários 

29/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 28-05-2018) 
 
Grupo que reúne as sete principais entidades patronais do estado fez um 

apelo, quase em tom de desespero, pelo fim do movimento dos caminhoneiros 
 

 
 
Após oito dias da greve dos caminhoneiros, o G7 – que reúne as principais entidades 

do setor produtivo do Paraná – fez um apelo aos manifestantes para que retomem 
suas atividades. Falando em prejuízos incalculáveis e em risco de desabastecimento 

total à população, o grupo disse que os empresários do estado podem não ter 
condições de pagar funcionários nem impostos na semana que vem, início do mês de 
junho, caso os protestos não se encerrem imediatamente. 

 
Composto pelas federações das Indústrias (Fiep), da Agricultura (Faep), do Comércio 

(Fecomercio), dos Transportes (Fetranspar) e das Associações Comerciais (Faciap), 
além da Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar) e da Associação Comercial 
do Paraná (ACP), o G7 se reuniu com a governadora Cida Borghetti (PP) na noite desta 

segunda-feira (28) para discutir o tema. 
 

Antes do encontro, em coletiva de imprensa, as entidades fizeram um pedido – quase 
em tom de desespero – pelo fim da greve. “Por mais nobre que seja a causa [dos 
caminhoneiros], ninguém vive sem comida. É real o risco de desabastecimento total”, 

afirmou José Roberto Ricken, presidente da Ocepar. Segundo ele, o setor já perdeu 
R$ 170 milhões em oito dias de paralisação e está em situação gravíssima. 

 
De acordo com a organização, 6,9 milhões de pintinhos de 1 dia de vida morreram por 
falta de ração; 14 milhões de aves e 70 mil suínos deixaram de ser abatidos; e 3 

milhões de litros de leite por dia não foram industrializados. Existe ainda a 
preocupação com o descarte dos animais mortos e o consequente risco de epidemia, 

o que poderia colocar em risco as exportações brasileiras. 
 
Já os setores da indústria e do comércio se preocupam com a queda na arrecadação. 

A poucos dias de serem obrigados a arcar com uma nova folha de pessoal e com a 
quitação de impostos, os empresários afirmaram que existe a possibilidade de não 

haver dinheiro em caixa para honrar esses compromissos. O presidente da ACP, 
Gláucio José Geara, por exemplo, solicitou formalmente ao governo do estado e à 

prefeitura de Curitiba uma dilação do prazo para pagamento de ICMS e ISS, 
respectivamente. 
 

Já Edson Campagnolo, presidente da Fiep, revelou que as indústrias paranaenses já 
estão muito próximas da perda máxima estimada em R$ 550 milhões por dia. Segundo 

ele, ainda que a greve dos caminhoneiros terminasse já nesta segunda-feira, o setor 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/setor-produtivo-do-pr-fala-em-perdas-incalculaveis-e-risco-de-nao-pagar-salarios-f0f1g5fi4yqp688mafcx1jkhl
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/setor-produtivo-do-pr-fala-em-perdas-incalculaveis-e-risco-de-nao-pagar-salarios-f0f1g5fi4yqp688mafcx1jkhl
http://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/candidatos/governador-pr/cida-borghetti/
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/greve-faz-industria-do-parana-deixar-de-faturar-r-550-milhoes-por-dia-diz-fiep-bvpv0qq3wp6bon17q5l3rw30f


produtivo do estado levaria de seis a oito dias para normalizar o atendimento às 
necessidades básicas da população. 
 

Mais irritado, Ágide Meneguette, da Faep, classificou como “anarquia” o movimento 
daqueles que não põe fim à greve, apesar de o governo federal ter atendido a todas 

as reivindicações da categoria. “É difícil evoluir politicamente deixando a população 
sem comida.” 

 

Em oito dias de greve, perdas de grandes setores já superam R$ 34 bi 

29/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Importantes segmentos da economia já contabilizam, ou estimam, perdas superiores 

a R$ 34 bilhões nos oito dias da greve dos caminhoneiros completados na segunda-
feira, 28. Só a cadeia produtiva da pecuária de corte deixou de movimentar entre R$ 
8 bilhões e R$ 10 bilhões, informa a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras 

de carnes (Abiec).  
 

Segundo a entidade, das 109 unidades de produção, 107 estão paradas e duas operam 
com 50% da capacidade. Há 3.750 caminhões parados nas estradas com produtos 
perecíveis prestes a vencerem. No segmento de frangos e suínos o prejuízo acumulado 

é de R$ 3 bilhões e 64 milhões de aves já morreram, diz a Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA). Há riscos de morte de 1 bilhão de aves e de 20 milhões de 

suínos.  
 
Na segunda, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) enviou ao 

governo ofício pedindo urgência e prioridade para a escolta de veículos que 
transportam produtos perecíveis, animais e rações.  

 
“Há perdas que poderão ser recuperadas, mas outras não”, diz o presidente da 
Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), Fernando Pimentel. Ele estima em até 

R$ 1,7 bilhão a perda de faturamento líquido do setor, que tem 90% das empresas 
com dificuldades operacionais.  

 
No comércio varejista, a Fecomércio estima que, mantida a paralisação, as perdas 
diárias em vendas em todo o País podem chegar a R$ 5,4 bilhões. Os distribuidores 

de combustíveis deixaram de faturar perto de R$ 8 bilhões desde o início da greve, 
calcula a Plural, associação das empresas do setor.  

 
No setor da construção civil há várias obras paralisadas, informa José Carlos Martins, 
presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Estimativa indica 

que o setor deixou de gerar R$ 2,9 bilhões. “A falta de concreto é o maior problema 
no momento”.  

 
A indústria farmacêutica acumula em oito dias prejuízos de R$ 1,6 bilhão. Nelson 

Mussolini, presidente do Sindusfarma, alerta ainda para a dificuldade de acesso da 
população aos medicamentos, “o que pode trazer consequências indesejáveis”.  
 

As perdas da cadeia do leite chegam a R$ 1 bilhão, segundo a Associação Brasileira 
de Laticínios. A cifra inclui 300 milhões de litros de leite descartados.  

 
A indústria automobilística, que tem a maioria das fábricas paradas desde sexta-feira, 
25, não divulgou prejuízos. Cálculos com base na média da produção diária indicam 

que 25 mil veículos deixaram de ser produzidos em dois dias, mas grandes fabricantes, 
como GM, VW e Ford estão paradas há mais tempo.  

 
Paralelamente às perdas da indústria e do comércio, o Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação (IBPT) indica que R$ 3,86 bilhões deixaram de ser 

arrecadados em tributos. “Isso tem reflexo nas contas públicas, pois o orçamento já 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/em-oito-dias-de-greve-perdas-de-grandes-setores-ja-superam-r-34-bi/


conta com essa arrecadação para dar andamento a projetos, folha de pagamentos, 
investimentos, etc”, diz o coordenador do estudo, Gilberto Luiz do Amaral. Para a 
economia, diz ele, deixaram de ser movimentados mais de R$ 26 bilhões. 

 

Empresas podem descontar faltas na greve, mas o melhor é buscar um acordo 

29/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 28-05-2018) 
 

As empresas que sofrerem com falta de seus funcionários durante a greve 
dos caminhoneiros, podem descontar os dias não trabalhados da folha 
salarial.  
 

 
Sem consumidores, alternativa para o comércio pode ser dispensar os funcionários e 
renegociar as horas Marcelo Andrade Gazeta do Povo  

 
Quem não for ao trabalho durante a greve dos caminhoneiros pode ter o dia 
descontado de sua folha salarial. A orientação de especialistas, no entanto, é de que 

as empresas não cheguem a este extremo, e busquem alternativas como home office, 
banco de horas e até mesmo férias coletivas.  

 
A solução vai depender de cada caso. Empresas que sofrem com a dificuldade de seus 
funcionários de chegarem ao local de trabalho — seja por falta de combustível ou por 

precariedade do transporte público — podem optar pelo home office.  
 

Já nos casos em que a atividade econômica está prejudicada, por falta de insumos ou 
de clientes, por exemplo, pode ser melhor uma dispensa temporária. A compensação 
das horas não trabalhadas pode ser feita posteriormente, mesmo para quem não tem 

um acordo de banco de horas previsto em convenção coletiva.  
 

Outra opção é reduzir a jornada, e concentrá-la somente em um horário de pico, por 
exemplo. Neste caso também é aconselhável optar por um remanejamento das horas 
não trabalhadas.  

 
Já o funcionário que simplesmente decidir não ir trabalhar, ainda que alegue 

impossibilidade por causa da greve, pode ter a falta descontada. Mas o ideal é o 
empresário "buscar o bom senso", opina o contador Gustavo Oliveira, da Oliveira 
&amp; Associados Organização Contábil.  

 
Confira algumas perguntas e respostas sobre faltas e mudanças de jornada 

por casa da greve dos caminhoneiros 
 

1. É possível descontar o salário de funcionário que faltar, por causa da greve 
dos caminhoneiros?   

Sim. A greve não cria um regime de exceção e, se a empresa está operando 
normalmente, se ausentar do trabalho consiste em falta, portanto é passível de 

desconto.  
 
 

 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/livre-iniciativa/empresas-podem-descontar-faltas-na-grevemas-o-melhor-e-buscar-um-acordo-93n145cake0rrzgwmshwmqbb2


2. Os funcionários chegaram atrasados por causa da greve. Deve ser feito 
desconto em folha?   
Novamente, o desconto pode ser aplicado regularmente. No entanto, o contador 

Gustavo Oliveira sugere aplicar o "bom senso". "Admitir algum atraso e não dar 
desconto pode ser o melhor a fazer nos casos em que existe transporte, mas ele é 

precário". Uma opção é acordar um atraso tolerável prévio.  
 

3. A empresa dispensou os funcionários. Pode descontar este dia da folha 
salarial?  
Não. Não pode ser feito desconto salarial por este dia não trabalhado. O que a empresa 

pode é optar é exigir a compensação destas horas, posteriormente, conforme a regra 
prevista em lei (leia mais abaixo). O desconto do salário só pode ser feito em caso de 

falta ou atraso do trabalhador.  
 
4. Não fui trabalhar por causa da greve e tive desconto em folha. O que fazer?   

Embora haja previsão legal para o desconto em folha, alguns trabalhadores podem 
argumentar que ficaram impossibilitados de ir ao trabalho. Uma situação em que a 

única linha de ônibus disponível para determinada região parou de funcionar, por 
exemplo.  
 

Neste caso, a orientação do contador Gustavo Oliveira é que se busque o RH da 
empresa para prestar explicações. Em um segundo momento é possível procurar o 

sindicato para intervir.  
 
5. Minha empresa não tem home office. É possível fazer um home office 

temporário?   
Sim. Mesmo as empresas que não têm o teletrabalho como uma rotina de trabalho 

regular pode implantar o home office de forma temporária, sem necessidade de um 
acordo prévio ou envolvimento do sindicato, por exemplo.  
 

Neste caso, o único porém é que a empresa deve garantir que o empregado tenha 
condições de realizar o seu trabalho da forma devida. Fornecer notebooks e celulares, 

por exemplo, nos casos em que for necessário.  
 
6. Como controlar a jornada de quem trabalhar em casa?   

Uma opção é utilizar algum tipo de ponto eletrônico. A startup PontoMais, que oferece 
este serviço, tem opções de ponto via celular, tablet ou computador, por exemplo, que 

podem ser utilizada mesmo pelas empresas que possuem o relógio de parede. A 
vantagem é ter um controle tanto das horas trabalhadas quanto de horas extras.  
 

Para cargos de confiança, que não batem cartão, o controle da jornada pode ser feito 
pela produtividade, e não pelas horas, acredita Gustavo Oliveira. 

 
7. Como dar dispensa temporária para os funcionários?   

Uma opção para dispensa temporária é ter um acordo de compensação de horas. 
Mesmo as empresas que não contam com previsão de banco de horas no acordo 
coletivo podem utilizar a medida. A empresa pode, inclusive, obrigar funcionário a 

folgar e compensar horas depois. 
 

Há uma regra de compensação, que varia conforme o prazo, e funciona da seguinte 
forma:  
 

Compensação no mesmo mês da folga: acordo pode ser tácito e individual, sem 
necessidade de documento escrito ou de validação do sindicato.  

Compensação em até 6 meses: o acordo deve ser feito por escrito.  
Compensação entre 6 meses e um ano: o acordo precisa passar pelo sindicato de 
trabalhadores da categoria.  

 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/justica/empresa-pode-obrigar-funcionario-a-folgar-e-compensar-horas-depois-9mar3rnz6ppfexopwvohzii1h
http://www.gazetadopovo.com.br/justica/empresa-pode-obrigar-funcionario-a-folgar-e-compensar-horas-depois-9mar3rnz6ppfexopwvohzii1h


8. É possível dar férias coletivas para toda a empresa?   
Com a entrada em vigor do E-social, as empresas precisam de um prazo mínimo de 
30 dias para solicitarem férias coletivas para os seus funcionários.  

 
No entanto, como a maior parte das empresas (aquelas que faturam menos de R$ 78 

milhões) só entram no e-social depois de julho, o contador Gustavo Oliveira admite 
que férias coletivas de 10 a 15 dias podem ser concedidas em alguns casos extremos, 

de empresas que dependem totalmente de combustíveis para operar. "Quando o e-
social entrar em vigor você até pode fazer [sem respeitar o prazo de 30 dias], mas 
será autuado, e o certo é negociar com o sindicato". 

 

Fábrica parada, refeitório sem comida e estoque em baixa: os reflexos da 
greve nas empresas 

29/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 28-05-2018) 
 

Paralisação acaba gerando um efeito cascata na indústria e no setor varejista 
ao afetar fornecedores, produtores e lojistas  
 

 
Albari Rosa/Gazeta do Povo  
 

A greve dos caminhoneiros, que nesta segunda-feira (28) entrou em seu oitavo dia, 
paralisou parte do setor produtivo e afetou a venda de produtos nos supermercados. 

Diversas indústrias estão com suas fábricas paradas devido à falta de insumos e muitas 
já dispensaram seus funcionários sem previsão de retorno.  
 

Até mesmo comida está faltando nos refeitórios das empresas. Já os supermercados 
estão com falta de itens perecíveis, como frutas, verduras e carnes, e temem que as 

prateleiras fiquem ainda mais vazias caso a greve se prolongue. E, mesmo que o 
protesto acabe ainda nesta segunda, vai demorar dias para normalizar a produção, a 

entrega e o consumo, o que deve aumentar ainda mais o prejuízo do empresariado. 
 
A Atlas Eletrodomésticos, uma fabricante de fogões com sede em Pato Branco, no 

Sudoeste do Paraná, está com a sua fábrica parada desde a tarde da última quinta-
feira (24). A empresa teve que parar a produção porque começou a faltar insumos 

como embalagens e vidros que são, normalmente, entregues a cada dois dias e meio. 
Essa matéria-prima vem, principalmente, de São Paulo e Minas Gerais, estados que 
estão com grande parte das estradas bloqueadas. 

 
Mesmo que a entrega dos insumos fosse restabelecida, a fábrica não ia voltar a 

funcionar por falta de comida no refeitório. Desde a manhã de sexta-feira (25), a 
refeição que é servida aos funcionários não é mais entregue.  
 

O próprio deslocamento dos trabalhadores foi afetado, já que muitos municípios da 
região estão com o transporte público funcionando parcialmente. Os 800 funcionários 

que trabalham na fábrica da Atlas Eletrodomésticos já foram dispensados e, pela 
estimativa do presidente da empresa, não devem retornar nesta semana.  
 

 “Mesmo que as estrada fossem liberadas hoje, a semana já está perdida. Vai demorar 
dias até normalizar a distribuição e quinta-feira é feriado”, diz Luiz Afonso Wan-Dall 

Júnior, CEO da Atlas Eletrodomésticos . “Estamos tentando negociar com o sindicato 
dos funcionários para que a gente consiga repor esses dias em que a fábrica está 
parada. Mas o que a gente deixa de vender para o varejo não recuperamos mais.”  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/fabrica-parada-refeitorio-sem-comida-e-estoque-em-baixa-os-reflexos-da-greve-nas-empresas-32bjcqrq28nlk4dmk63i8xn5l
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/fabrica-parada-refeitorio-sem-comida-e-estoque-em-baixa-os-reflexos-da-greve-nas-empresas-32bjcqrq28nlk4dmk63i8xn5l
http://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/tempo-real-siga-informacoes-da-segunda-feira-de-desabastecimento-em-curitiba-7ok672e6gxsta8hazqstijqm1
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/industria-e-varejo-tem-perdas-bilionarias-devido-aos-bloqueios-das-rodovias-167uq98f0kdnluh2y24ld5da1?utm_source=facebook&utm_medium=midia-social&utm_campaign=nova-economia


Wan-Dall Júnior diz que, pela primeira vez, a empresa de 67 anos teve que paralisar 
a produção totalmente. “Essa greve foi muito rápida e não teve meio termo, nas 
anteriores a adesão não era plena.”  

 
O executivo completa que não espera recuperar totalmente os prejuízos causados 

pelos dias parados. “Eu acredito que a gente não vai conseguir recuperar tudo. Isso 
tira um pouco o ânimo de continuar expandindo, porque a gente já vem de dois anos 

muito difíceis para o setor de linha branca. Quando não é a alta de custo dos insumos 
atrelados ao dólar, é o desânimo do consumidor ou as mudanças econômicas”. A Atlas 
faz, em média, 6 mil fogões por dia.  

 
Efeito cascata 

A greve dos caminhoneiros acaba gerando um efeito cascata na indústria. A 
Ferramentaria Tramontini, que fornece peças para a linha branca, teve que parar a 
produção nesta segunda-feira (28) porque seus clientes, como a Atlas 

Eletrodomésticos, interromperam a produção. A empresa tem sede em Pato Branco.  
 

“Até sexta-feira, estávamos funcionando parcialmente, com cerca de 40% da fábrica. 
Isso porque temos clientes muito próximos e não há bloqueios nessas estradas. Mas 
nenhum cliente está absorvendo a produção e todos eles tiveram que parar a 

produção. Então, tivemos que parar totalmente também”, afirma Olcimar Tramontini, 
presidente da Ferramentaria Tramontini.  

 
A empresa tem 55 funcionários e faz cerca de 200 mil peças por dia. Por enquanto, 
ela não tem previsão de retomar a produção. “Fica tudo muito indefinido, porque os 

grevistas não têm um líder, não têm uma pauta bem definida. É tudo muito abstrato”, 
diz Tramontini.  

 
Ele acredita que o prejuízo dessa greve vai acabar caindo nas mãos dos consumidores: 
“Todos esses custos que estão sendo adicionados pelo governo e pelas empresas serão 

repassados. Certeza que é o consumidor que vai pagar o pato”. 
 

Supermercados também são afetados pela greve 
No varejo, os maiores prejudicados são os supermercados. As redes não estão 
recebendo produtos perecíveis como frutas, verduras e carnes em quantidade 

suficiente e já há falta desses alimentos em muitas unidades. Algumas lojas, inclusive, 
estão limitando a compra de produtos por clientes. 

 
Uma rede de supermercados com atuação no Paraná e em Santa Catarina tem apenas 
40% do estoque previsto para frutas e verduras. No setor de açougue, carnes com 

osso já não existem mais. O mesmo acontece com frango. Só é possível encontrar 
carnes a vácuo e frango congelado. Linguicinha ainda tem, mas o produto deve acabar 

nos próximos dois ou três dias. 
 

“Algumas cidades do interior sofrem mais porque estão localizadas em regiões com 
bloqueio muito intenso. Já aquelas em que há abatedouro e produtores locais, o 
sofrimento é menor”, diz o gerente da rede de supermercados, que pediu para não ser 

identificado. 
 

Para driblar a greve, a rede teve que recorrer aos produtores locais. Nas lojas mais 
afetadas pela paralisação, metade dos produtos perecíveis está sendo fornecida por 
produtores regionais. Alguns desses pequenos comerciantes já eram fornecedores, 

mas boa parte deles acabou virando na semana passada, quando a greve se 
intensificou. 

 
“Grandes fornecedores acabaram ficando parados, principalmente quem precisava 
passar por pontos de bloqueios. Então, começamos a ligar para produtores locais, 

pegar telefone deles com parceiros e muitos deles, já sabendo que estamos com 
dificuldade de reposição, se ofereceram para vender para gente.  



Eles têm caminhões menores e carros particulares e conseguem fazer as entregas”, 
conta o gerente. Ele diz que acaba pagando um pouco mais alto pelos produtos, mas 
é a maneira de conseguir manter parcialmente as prateleiras de perecíveis ocupadas.  

 
Os produtos industrializados ainda não são uma preocupação para a rede, pois ainda 

há estoque para 15 dias. A maior preocupação da empresa agora é com o fornecimento 
de gás. “Gás é um item que vai preocupar se não voltar a normalizar o abastecimento 

até quinta ou sexta-feira. Vamos acabar ficando sem gás para nossos setores de 
restaurante e panificação.” 
 

Produtos parados na estrada 
Os lojistas, em geral, estão sofrendo menos pela paralisação, o que não significa que 

eles não estão sendo afetados. O maior problema está na entrega programada de 
produtos. Um proprietário de lojas de calçados em Curitiba afirma que um pedido feito 
há 40 dias está com problemas para chegar devido aos bloqueios nas rodovias. São 

botas, tênis e sapatos que já saíram da fábrica, mas ficaram parados no meio da 
estrada. 

 
“Agora estamos tendo que renegociar as condições de pagamento, pois temos um 
prazo médio de 60 dias para pagar a partir da data da emissão da nota fiscal, mas a 

mercadoria está parada na estrada, por culpa nem minha nem do fabricante”, diz 
Idalberto Villas Boas, que também é presidente do Sindicato do Comércio de Calçados 

de Curitiba e região. “Ninguém está contra a greve, mas há penalidades. É preciso ter 
uma flexibilidade muito grande.” 
 

Disque economia aponta alta de até 110,54% nos preços dos hortifrútis nos 

supermercados de Curitiba 

29/05/2018 – Fonte: Bem Paraná 
 
Pesquisa do Disque Economia da Prefeitura comparou os preços médios dos 

hortifrutigranjeiros, na segunda-feira (28/5), com o primeiro dia da greve nacional dos 
caminhoneiros (21/5), e aponta uma alta de até 110,54% nos preços das frutas e 

verduras vendidas em dez supermercados de Curitiba. 
 
A maior variação foi constatada no preço médio da batata, que saltou de R$ 3,32 para 

R$ 6,99 o quilo. A abóbora moranga foi outra verdura que teve uma grande alta (+ 
67,64%), com seu preço aumentando, em média, de R$ 1,36 o quilo para R$ 2,28 o 

quilo. 
 
Entre as frutas, o maior aumento foi constatado no preço médio da banana caturra, 

que subiu de R$ 2,43 para R$ 3,84 o quilo (+ 58,2%). O melão subiu, em média, de 
R$ 3,61 para R$ 5,18 o quilo (+ 43,49%) e o tomate aumentou, em média, de R$ 

4,21 para R$ 5,95 o quilo (+ 41,33%). 
 

Também tiveram grande alta de preço o limão (+24,88%), a beterraba (+23,98%), a 
alface (+ 23,84%) e o repolho (+23,38%). 
 

Confira as variações de preços de frutas,verduras e ovos pesquisados pelos Disque 
Economia:  

 
https://www.bemparana.com.br/noticia/Disque%20economia%20aponta%20alta%2
0de%20at%C3%A9%20110,54%20nos%20pre%C3%A7os%20dos%20hortifr%C3%

BAtis%20nos%20supermercados%20de%20Curitiba 
 

 
 
 

https://www.bemparana.com.br/noticia/Disque%20economia%20aponta%20alta%20de%20at%C3%A9%20110,54%20nos%20pre%C3%A7os%20dos%20hortifr%C3%BAtis%20nos%20supermercados%20de%20Curitiba
https://www.bemparana.com.br/noticia/Disque%20economia%20aponta%20alta%20de%20at%C3%A9%20110,54%20nos%20pre%C3%A7os%20dos%20hortifr%C3%BAtis%20nos%20supermercados%20de%20Curitiba
https://www.bemparana.com.br/noticia/Disque%20economia%20aponta%20alta%20de%20at%C3%A9%20110,54%20nos%20pre%C3%A7os%20dos%20hortifr%C3%BAtis%20nos%20supermercados%20de%20Curitiba
https://www.bemparana.com.br/noticia/Disque%20economia%20aponta%20alta%20de%20at%C3%A9%20110,54%20nos%20pre%C3%A7os%20dos%20hortifr%C3%BAtis%20nos%20supermercados%20de%20Curitiba
https://www.bemparana.com.br/noticia/Disque%20economia%20aponta%20alta%20de%20at%C3%A9%20110,54%20nos%20pre%C3%A7os%20dos%20hortifr%C3%BAtis%20nos%20supermercados%20de%20Curitiba


Abastecimento de postos de combustível volta lentamente no País 

29/05/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 28-05-2018) 
 

Após o governo acertar um acordo com diversas concessões aos caminhoneiros – o 
que ainda não foi suficiente, contudo, para acabar com a greve da categoria -, o 

abastecimento dos postos de combustível está sendo retomado muito lentamente.  
 

As entregas, em muitos casos, estão sendo feitas com escolta policial e o fornecimento 
está longe de voltar ao normal, segundo mostra o último balanço da Fecombustíveis, 
entidade que representa aproximadamente 40 mil postos revendedores de 

combustíveis.  
 

No Rio de Janeiro, por exemplo, apenas cinco postos da cidade receberam algum tipo 
de combustível nesta segunda-feira.  
 

Em Porto Alegre (RS) e na região de Campinas (SP), caminhões-tanque tiveram 
escolta para levar combustível aos postos. Na cidade do interior paulista, a prioridade 

tem sido encher o tanque de carros oficiais, como ambulâncias e de veículos de 
segurança. Na Serra Gaúcha, os postos continuam sem gasolina e etanol, enquanto 
poucos ainda têm diesel.  

 
Até a manhã desta segunda-feira, 28, nenhum posto da Baixada Santista e do Vale da 

Ribeira havia recebido combustível.  
 
A situação está melhor no Espírito Santo, onde uma liminar permitiu o abastecimento 

em 80 postos no fim de semana com escolta policial. Na manhã desta segunda-feira, 
caminhões-tanque circularam no Estado sem a necessidade de acompanhamento pela 

polícia.  
 
Em Alagoas, o abastecimento de gasolina voltou a ser realizado nos postos, após 

desbloqueio do Porto de Maceió, mas ainda há falta de etanol e diesel.  
 

No Maranhão, apenas o abastecimento na capital, São Luís, foi normalizado. Norte e 
Nordeste do Estado continuam sem abastecimento.  
 

Já no Paraná, um comboio de 20 caminhões saiu no início desta tarde com 800 mil 
litros de combustíveis, entre gasolina, etanol e diesel. O Sindicombustíveis-PR, que 

representa os revendedores do Estado, trabalha para obter na Justiça outras liminares 
com o objetivo de desbloquear mais bases de distribuição de combustível. 
 

Pedágios do Paraná não vão mais cobrar tarifa de eixo suspenso de 

caminhões 

29/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 28-05-2018) 
 

Medida foi autorizada, em conjunto pelo DER e pela Agepar, e começa a valer 
na tarde desta segunda-feira (28) 
  

Os caminhões que circulam pelas rodovias paranaenses não mais pagarão pedágio 
pelo eixo suspenso. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná 

(Agepar), em conjunto com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), 
determinou que a cobrança seja suspensa. Todas as concessionárias já foram 
notificadas e a determinação entrou em vigor na tarde desta segunda-feira (28).  

 
A decisão atende a Medida Provisória (MP) editada pelo governo federal na noite de 

domingo (27), suspendendo a cobrança, como parte do acordo para que os 
caminhoneiros encerrem a greve. Nem Agepar nem Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias (ABCR) informaram quantos caminhões circulam com 
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eixos suspensos e seriam beneficiados pela decisão. Também ainda está em estudo 
qual seria o impacto da medida na tarifa e como a conta será paga. 
 

O benefício já é previsto desde 2015 – e o compromisso do governo federal é fazer 
com que a regra seja cumprida. A determinação está na lei 13.303, conhecida como 

lei dos caminhoneiros. Na época em que a norma foi aprovada, os estados de São 
Paulo e Mato Grosso resistiram a implementar a medida.  

 
No Paraná, por outro lado, a determinação chegou a ser cumprida, mas acabou 
suspensa poucos meses depois, ainda em 2015. A Agepar, responsável pela regulação 

dos contratos de pedágio, argumentou que o benefício para os caminhoneiros acabaria 
onerando a tarifa dos demais usuários das rodovias do Anel de Integração e, por isso, 

suspendeu a isenção.  
 

Muito antes da determinação da legislação federal, contudo, o debate sobre a isenção 
de pedágio para os eixos suspensos dos caminhões já era travado no Paraná.  
 

Em 2009, a discussão chegou à Assembleia Legislativa (Alep), por conta de um projeto 
de lei apresentado pelos então deputados Marcelo Rangel (PPS) e Péricles de Mello 

(PT). A proposta, porém, acabou arquivada por ser considerada inconstitucional.  
 

Antes disso, a isenção foi praticada pelas concessionárias do Anel de Integração 
durante dez anos, por conta de um acordo entre as concessionárias e o governo do 
estado. Em 2009, a cobrança foi retomada.  

 
A justificativa da ABCR para suspender a isenção, na época, foi a implementação do 

sistema de cobrança automática – em que o valor da tarifa incide por todos os 
eixos. Assim, retomar a cobrança seria necessário para garantir a isonomia entre os 

usuários.  
 
Mais um argumento das empresas, na época, era de que a diretriz causava transtornos 

no momento da cobrança da tarifa. Isso porque, para permitir a isenção, o funcionário 
precisava verificar se o eixo estava erguido e se o caminhão estava, de fato, vazio. 

 

Caminhoneiros seguem no acostamento da Régis Bittencourt, mas não há 

bloqueios 

29/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

Ainda é possível ver uma grande fila de caminhões na rodovia Régis Bittencourt, em 
São Paulo, na manhã desta terça-feira, 20, mas os veículos ocupam somente o 
acostamento e não havia pontos de bloqueio.  

 
Por volta das 7h, havia manifestação do km 280 ao 279, em Embu das Artes (SP), nos 

dois sentidos; do km 68 ao 67, em Campina Grande do Sul (PR), sentido São Paulo; 
e do km 384 ao 385, em Miracatu (SP), sentido Paraná.  
 

Apesar de caminhões estarem ocupando o acostamento da rodovia Anchieta no 
planalto, do km 23 ao km 25, sentido do litoral paulista, o tráfego fluía bem no trecho 

e nas também nas demais rodovias do sistema, informou a concessionária Ecovias no 
mesmo horário.  
 

A Fernão Dias (BR-381) não registrava lentidão, mas ainda registrava manifestantes 
ao longo da rodovia às 7h 
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Polícia vai prender em flagrante quem impedir caminhoneiro de voltar ao 

trabalho 

29/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 28-05-2018) 

 
Até o momento, porém, ainda não houve registro de prisões. Ao todo, já foram 

aplicados R$ 3 milhões em multas, diz diretor da Polícia Rodoviária Federal 
 

 
Vladimir Platonow / Agência Brasil  
 

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Renato Dias, disse nesta segunda-feira 
(28) que há caminhoneiros sendo coagidos por “falsas lideranças” fora do setor de 

transporte e que policiais podem efetuar a prisão em flagrante de quem tentar 
“ameaçar a ordem” e impedir motoristas que quiserem retomar as atividades. 

 
Segundo Dias, o comando nacional da PRF tem orientado às polícias regionais que se 
desloquem para os pontos onde ainda há aglomeração de caminhões. “Muitos 

caminhoneiros estão decididos a retomar as atividades e voltar com sua carga, mas 
observamos que em alguns pontos alguns estão sendo coagidos por falsas lideranças, 

que não são do segmento do transporte”, disse. 
 
Ele evitou, no entanto, afirmar quais seriam essas lideranças e diz que os casos estão 

sendo levantados pelo serviço de inteligência da PRF. De acordo com Dias, a orientação 
é que policiais garantam escolta a todos os motoristas que queiram retomar as 

atividades após o acordo firmado com o governo. 
 
Caso haja situações em que motoristas quiserem voltar às atividades e forem 

impedidos por essas “falsas lideranças”, diz, policiais podem fazer a prisão em 
flagrante, afirma.  

 
“Se for flagrado algum manifestante ou algum falso líder a ameaçar ou perturbar a 
ordem, ou seja, se associar em alguma associação criminosa, a PRF vai 

fazer imediatamente a prisão em flagrante desse infrator”, diz. 
 

Até o momento, porém, ainda não houve registro dessas prisões, afirma. Ao todo, já 
foram aplicados R$ 3 milhões em multas, diz. A declaração ocorreu durante a 
apresentação de um balanço das ações feitas pelo Centro de Operações Integradas, 

criado pelo governo para tentar minimizar os impactos do desabastecimento à 
população.  

 
Segundo a PRF, já não há mais bloqueios nas estradas. Existem ainda 556 pontos de 
manifestação, segundo nota da própria polícia divulgada no início da tarde.  

 
O ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, evitou dar um prazo para que o 

abastecimento seja regularizado. Mas ressaltou que falaria da “parte cheia do copo”.  
 
“Avançamos e muito. Não há bloqueio em ponto nenhum das estradas. Aeroportos 

estão funcionando. Alguns na sua plenitude, outros com restrição”, disse. 
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Em uma semana de greve, preço de frutas e verduras sobe até 110% em 

Curitiba 

29/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 28-05-2018) 

 
Levantamento feito pelo Disque Economia da prefeitura aponta que alguns 

produtos simplesmente dobraram de valor  
 

 
Marcelo Andrade/Gazeta do Povo  
   

O curitibano já começa a sentir no bolso o reflexo da paralisação dos caminhoneiros. 
Em apenas uma semana, o preço de algumas frutas e verduras chegou a dobrar na 

cidade, segundo levantamento divulgado pelo Disque Economia de Curitiba.  
 

Os dados levam em conta os valores encontrados em dez supermercados da capital 
nesta segunda-feira (28) com aqueles cobrados no último dia 21, primeiro dia da greve 
dos caminhoneiros. 

 
E a batata foi a grande vilã das compras, já que seu preço teve alta de 110% no 

período.  
 
O quilo do tubérculo custava R$ 3,32 e passou para R$ 6,99. Só que esse não é o 

único caso de alta significativa. A abóbora moranga subiu 67,64% e chegou a custar 
R$ 2,28 o quilo. 

 
A banana caturra também ficou bem mais cara. O quilo da fruta saltou de R$ 2,43 
para R$ 3,84 — um aumento de 58,2%. A lista ainda tem o melão (43,49%), o tomate 

(41,33%), o limão (24,88%), beterraba (23,98%), alface (23,84%) e repolho 
(23,38%). 

 
Sacolões e Nossa Feira 
Quem planejava ir a um dos Sacolões da Família da prefeitura para fugir dessa alta 

dos preços vai precisar ficar atento aos locais que vão funcionar nesta terça-feira (29) 
para não correr o risco de ficar sem suas frutas e verduras.  

 
Isso porque somente quatro das 15 unidades do programa vão funcionar por causa da 
greve dos caminhoneiros: Jardim Paranaense, Carmo, Boqueirão e Pinheirinho.  

 
Além disso, como a própria prefeitura destaca, alguns desses locais ainda podem 

fechar mais cedo por causa da falta de produtos.  
 
“O fechamento da Ceasa nesta segunda, por conta da paralisação, e a disparada nos 

preços de alguns alimentos impedem que muitos donos de sacolões comercializem 
frutas e verduras, pois o programa trabalha com um preço máximo de R$ 2,29 o quilo”, 

explica o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab), Luiz Gusi. 
 
O programa Nossa Feira também vai contar com algumas baixas. Os pontos do Nossa 

Feira do Centenário e São Braz não vão abrir nesta terça-feira porque as cooperativas 
que abastecem esses locais estão com dificuldade de adquirir frutas e verduras. 
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Por sugestão do Senado, projeto sobre fretes é incorporado por MPs 

29/05/2018 – Fonte: Senado Notícias (publicado em 28/05/2018)  
 

 
 MPV 832/2018  
 PLC 121/2017  

 
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou em Plenário nesta segunda-feira 

(28) que, com a edição da Medida Provisória 832/2018, que institui a Política de Preços 
Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, na noite de domingo (27), não é mais 
necessário que o Senado vote o Projeto de Lei da Câmara 121/2017, que trata do 

mesmo assunto. A MP determina preços mínimos dos fretes por quilômetro rodado, 
levando em conta o tipo de carga (geral, a granel, frigorificada, perigosa e neogranel) 

e, prioritariamente, os custos do óleo diesel e dos pedágios. 
 
Segundo Eunício, a edição da medida provisória foi necessária para chegar a um 

entendimento com os caminhoneiros e assim abreviar a greve e acalmar o Brasil nesse 
momento de dificuldade. Ele explicou que a MP foi editada a pedido do Senado, 

incorporando as medidas previstas no PLC, para que tivesse efeito imediato. 
 
— Não vamos votar a urgência do PLC 121. Eu havia me comprometido com os 

representantes os caminhoneiros de trazer para o Plenário a matéria que está na 
Comissão de Assuntos Econômicos [CAE]. Mas, o projeto foi completamente 

incorporado na medida provisória, que já foi publicada e já está surtindo seus efeitos, 
por isso é desnecessário votarmos aqui — declarou. 
 

Eunício contou que a decisão foi tomada a partir de uma reunião com o ministro do 
Planejamento, Esteves Colnago, e da Fazenda, Eduardo Guardia, comunicada ao 

presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ao presidente Michel Temer. 
 

Agradecimento 
O presidente do Senado agradeceu o empenho dos senadores na busca de uma solução 
para a crise. 

 
— Quero dizer que, desde quinta-feira quando convoquei a reunião de líderes, esta 

Casa contou com presença e apoio irrestrito de todos os senadores e senadoras 
independentemente de matizes políticas. Quero agradecer a serenidade, a 
compreensão e a disposição dos senadores, que compreenderam a necessidade de 

estarem presentes aqui e disponíveis desde a quinta-feira. 
 

Preço mínimo para frete é ruim, avalia Cade 

29/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

O superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), 
Alexandre Cordeiro, disse que, do ponto de vista da concorrência, o tabelamento de 

preços mínimos para o frete é ruim e anticompetitivo.  
 
Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo e ao Broadcast (serviço de notícias 

em tempo real do Grupo Estado), ele ressaltou que, no entanto, o governo pode decidir 
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regular o mercado e intervir, o que afastaria a competência do Cade em julgar se o 
tabelamento de preços fere a concorrência.  
 

“O Cade defende que os preços devem ser livres, o mercado que tem que determinar. 
Sob o ponto de vista da concorrência, tabela é ruim porque não tem mais competição 

por preço. Mas pode ser uma opção política do Estado regular dessa forma, e aí não 
cabe ao Cade dizer se é boa ou ruim”, afirmou o superintendente.  

 
Na sgeunda-feira, 28, o governo publicou no Diário Oficial medida provisória 
instituindo a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargo, que prevê 

que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicará tabela com preços 
mínimos para o frete.  

 
De acordo com Cordeiro, a jurisprudência do Cade permite a utilização de tabelas de 
preços de referência, em que empresas podem cobrar mais ou menos pelo produto. 

Mas proíbe a adoção de tabelas de preços obrigatórias, com valores impostos ao 
mercado, por entender ser prejudicial à competição. O Cade já condenou a adoção de 

tabelas de preços mínimos impostas por associações médicas a planos de saúde e de 
preços mínimos utilizados por corretores de imóveis.  
 

Investigação  
Depois de abrir na última sexta-feira, 25, investigação contra associações de 

caminhoneiros e de transportes de carga, Cordeiro disse que começará a chamar 
presidentes e diretores das entidades para prestar depoimento sobre a suspeita de 
envolvimento das empresas na greve para obter vantagens.  

 
Nesta terça-feira, 29, às 15h, o conselho fará uma sessão extraordinária para discutir 

o tema.  
 

“Paralisação dos caminhoneiros perdeu legitimidade”, afirmam suinocultores 

29/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo  
 

Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS) se posiciona contra a 
paralisação dos caminhões e alerta para risco de saúde pública 
 

 
A associação afirma que a paralisação já atinge cerca de 20 milhões de suínos que não 
estão recebendo alimentação suficiente. 

 
A Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS) divulgou uma nota na tarde 

desta segunda-feira (28) criticando o movimento de greve nas estradas. Segundo a 
entidade, que representa 20 mil suinocultores: “a paralisação dos caminhoneiros já 
perdeu sua legitimidade. Essa manifestação tem colocado em risco a saúde, a 

alimentação, a segurança e o bem-estar dos consumidores e dos animais”. 
 

A associação afirma que a paralisação já atinge cerca de 20 milhões de suínos que não 
estão recebendo alimentação suficiente. Pela manhã, produtores do Paraná cogitaram 
inclusive soltar suínos na estrada, para que os animais buscassem alimentos ‘por conta 

própria’.  

http://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/pecuaria/suinos/paralisacao-dos-caminhoneiros-perdeu-legitimidade-afirmam-suinocultores-1ie2vkp4kucg61az6i211k3g9


“A liberação de estradas se faz necessária pára evitar maiores problemas com 
desabastecimento, danos ao meio ambiente e à saúde pública, e ainda que milhões de 
animais continuem morrendo”, afirma a nota da ABCS. 

 
A entidade lembrou ainda que há 167 plantas frigoríficas de aves e suínos paradas, e 

mais de 234 mil trabalhadores com atividades suspensas. Segundo a associação, outro 
impacto direto das paralisações é o risco de fechamento de granjas, agroindústrias e 

cooperativas. 
 

AEB critica uso do Reintegra para cobrir redução de tributos sobre o diesel 

29/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 28-05-2018)  
 

O presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de 
Castro, criticou a intenção do governo de cortar parte do Reintegra para ajudar a 
compensar a perda de arrecadação que terá com a redução de tributos sobre o diesel, 

acordada com caminhoneiros em greve. O Reintegra é o programa que prevê a 
devolução de 2% do faturamento de empresas com exportação de produtos 

industrializados.  
 
Para Castro, os exportadores terão dois aumentos de custos advindos das negociações 

do governo – a reoneração da folha de pagamentos, que atingirá o setor, e a redução 
do Reintegra. “Os manufaturados brasileiros já estão sem competitividade, vamos nos 

tornar uma colônia exportadora de commodities”, afirmou.  
 
No ano passado, o governo gastou com o Reintegra cerca de R$ 3 bilhões, valor que 

deverá ser maior em 2018 com o crescimento das vendas de manufaturados, que 
subiram quase 20% de janeiro a abril.  

 
Segundo o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. apurou, o 
Ministério da Fazenda já vinha discutindo acabar com o Reintegra para 2019. A 

avaliação em áreas do governo é que a equipe econômica quer aproveitar a crise dos 
combustíveis para emplacar essa e outras demandas.  

 
Para Castro, mexer no Reintegra neste ano prejudicaria a previsibilidade nas 
operações. “Nós fazemos contratos de três, cinco anos para venda de manufaturados. 

O governo não pode mexer na regra do jogo assim”, completou. 
 

Artigo: O que a greve dos caminhoneiros ensina sobre a infraestrutura do 

país 

29/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 28-05-2018) 

 
A postura de empurrar para frente o problema dá a falsa sensação de que ele 

não existe 

 
Tomaz Silva/Agência Brasil  

   
Vira e mexe nos deparamos nos jornais com a expressão “gargalo de infraestrutura”. 
Parece um tema metafísico. Afinal, ouvimos falar do tal gargalo todo dia, mas nada de 

muito impactante acontece. A vida segue. 
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Essa postura de empurrar para frente o problema dá a falsa sensação de que ele não 
existe. O xis da questão é aquilo que os economistas chamam de custo de 
oportunidade. Diferente de uma perda direta, o custo de oportunidade diz respeito a 

deixar de ganhar algo. O custo da postergação é não gerar o crescimento econômico 
necessário para que todos vivamos melhor. 

 
Todavia, de vez em quando o problema surge para nos assombrar. Ao aparecer, nos 

tira da zona de conforto.  
 
A greve dos caminhoneiros nos mostra isso. Mostra que temos um modal de transporte 

arcaico e que de fato, “sem caminhão o Brasil para”. Parando os caminhões, há 
desabastecimento. O desabastecimento gera insegurança. A insegurança gera 

alarmismo. Enfim, instala-se esse clima de crise que marca esses últimos dias.  
 
Para gerar a transformação necessária é preciso deixar de lado os velhos modelos 

 
Problemas complexos não têm uma resposta fácil (se tiverem, ela está errada). Várias 

causas se somam para que tenhamos chegado a esse ponto. Excessiva concentração 
na indústria do petróleo, ingerência política na Petrobras, alta carga tributária, 
subsídios para o setor automotivo, todos contribuem para o caos.  

 
O elemento comum a todos esses temas remete à questão da infraestrutura. 

Precisamos de estradas. Precisamos de capacidade de transporte que permita produzir 
e vender a preços competitivos. Portos, ferrovias, navios, etc. Diferentes opções 
sempre são o melhor remédio para as crises.  

 
Elas criam o que os economistas chamam de elasticidade preço/demanda. Quando 

mais substitutos houver para uma necessidade, melhor será a capacidade de defesa 
dos indivíduos frente às oscilações de preço. O preço do diesel sobe? Ele cai se houver 
alternativas. Os caminhoneiros fazem um lock out? Ok, vamos de trem. A lógica é 

essa. 
 

Para gerar a transformação necessária é preciso deixar de lado os velhos modelos. É 
preciso pensar como ajustar a capacidade de investimento e a criatividade da iniciativa 
privada com os objetivos públicos, de modo a permitir um ambiente de negócios 

arejado para que os grandes empreendimentos demandados pela nação aconteçam. 
 

Essa crise deve nos ensinar algo. Os temas relativos à capacidade de a economia 
brasileira gerar soluções inovadoras, especialmente no setor de infraestrutura devem 
ser enfrentados. Os custos de adiar o debate são os que estão diante de nossos olhos. 

Os problemas não deixam de existir porque os ignoramos.  
 

O clima apocalíptico desses dias poderia ser evitado se de fato estivéssemos 
promovendo as mudanças de que necessitamos. Mas preferimos que as questões 

importantes sejam sacrificadas no altar de nossas urgências. 
 
Bernardo Strobel Guimarães é mestre e doutor em Direito pela USP, professor da 

PUCPR e advogado. Heloísa Conrado Caggiano é mestre em regulação econômica 
pela FGV/Rio e advogada. 

 

Governo gasta R$ 2 milhões em propaganda para divulgar acordo com 

caminhoneiros 

29/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo  
 

Diante da continuidade da greve dos caminhoneiros, o governo resolveu nesta 
segunda-feira (28) gastar R$ 2 milhões com a divulgação de um vídeo em que explica 
o acordo firmado no domingo (27). 
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“O governo federal atendeu as reivindicações nas negociações com os caminhoneiros”, 
diz um ator diante de uma tremulante bandeira nacional, antes de elencar as medidas 
anunciadas pelo presidente Michel Temer. 

 
“O governo fez este acordo para garantir a todos os brasileiros os itens essenciais: 

remédios, alimentos e combustíveis. Agora é hora de cada um entregar sua parte e o 
Brasil seguir em frente”, afirma o apresentador. 

 
Segundo a reportagem apurou, o vídeo está sendo veiculado em todas as televisões e 
em algumas rádios e faz parte de um plano de mídia na faixa de R$ 2 milhões. 

 
No domingo, Temer se comprometeu a conceder desconto de R$ 0,46 no preço do 

diesel; a congelar o valor do diesel durante 60 dias com reajustes, depois, a cada 30 
dias; a dar isenção da cobrança do eixo suspenso em todo o país via medida 
provisória; a garantir a caminhoneiros autônomos 30%, pelo menos, dos fretes da 

Conab (Companhia Nacional de Abastecimento); e a estabelecer tabela mínima de 
frete. 

 

Por que os petroleiros vão entrar em greve? 

29/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo  

 
Depois dos caminhoneiros, agora é a vez dos empregados da Petrobras 

anunciarem paralisação de 72 horas a partir de quarta-feira. Redução de 
preços está entre as reivindicações  
 

 
Rovena Rosa/Agência Brasil  
   

Depois da greve dos caminhoneiros parar o Brasil e causar problemas de 
abastecimento de combustíveis em diversas cidades do país, os petroleiros também 

devem paralisar as atividades por 72 horas a partir desta quarta-feira (30). O 
indicativo de greve acendeu um alerta no Palácio do Planalto, que chegou a cogitar 
barrar a greve na Justiça. Nesta segunda-feira (28), o presidente Petrobras, Pedro 

Parente, distribuiu uma carta aos empregados da empresa na tentativa de conter a 
paralisação.  

 
O próprio presidente da estatal é um dos alvos da categoria. Segundo a Federação 
Única dos Petroleiros (FUP), uma das reivindicações da pauta é justamente a demissão 

de Parente, que segundo a federação “com o aval do governo Michel Temer, mergulhou 
o país numa crise sem precedentes”.  

 
A categoria critica a atual política de reajuste dos derivados do petróleo, que segundo 
a FUP fez os preços dos combustíveis dispararem. 

 
Além da demissão de Parente, a categoria reivindica uma baixa no preço do gás de 

cozinha e dos combustíveis, a não privatização da Petrobras, a manutenção dos 
empregos, a retomada da produção das refinarias e o fim das importações de 
derivados de petróleo. A FUP só incluiu os preços da gasolina e do diesel na pauta da 

greve após o início da paralisação dos caminhoneiros.  
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“A greve por tempo indeterminada foi aprovada por mais de 90% dos petroleiros, em 
resposta ao maior desmonte da história da Petrobras, que avança sobre as refinarias, 
fábricas de fertilizantes, terminais e dutos de transporte”, disse a entidade em 

comunicado divulgado no dia 17 de maio. 
 

A greve começou a ser votada na segunda semana de maio, em assembleias nos 13 
sindicatos filiados à FUP. Outros cinco são filiados à Federação Nacional dos Petroleiros 

(FNP), que decidiu aderir à greve na semana passada, mas por tempo indeterminado. 
 
No mercado, porém, há grande apreensão com relação à greve anunciada, já que o 

tema combustíveis está mais próximo da população em geral do que pautas anteriores 
sobre reajustes salariais e benefícios da categoria. Nas últimas greves, os petroleiros 

têm conseguido reduzir a produção de petróleo, principalmente na Bacia de Campos, 
mas costuma haver poucos efeitos na produção de combustíveis, que é mantida por 
equipes de contingência. 

 
“Agora o que está em jogo é a privatização das refinarias. As pessoas sabem muito 

bem que não terão o emprego. Há uma consciência maior da categoria e da sociedade 
também. Então essa greve vai ser diferente”, diz o diretor da FUP Deyvid Bacelar. 
“Essa é uma greve de advertência. Uma greve por tempo indeterminado ainda será 

marcada”, afirmou. “A pauta é viável, só depende do governo federal.” 
 

Preocupação 
Há uma imensa preocupação entre integrantes do governo com esse novo ingrediente 
a ser adicionado já à grave crise que assola o país, depois de oito dias de paralisação 

dos caminhoneiros. Uma greve de petroleiros terminaria por estender a situação 
caótica por um período imprevisível, na avaliação de um interlocutor do presidente. 

 
O governo, porém, não dá sinais de que vai ceder à pressão dos petroleiros. O ministro 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou no fim de entrevista coletiva no Palácio do 

Planalto nesta segunda-feira que o governo não estuda alterar política de preço da 
Petrobras. Padilha negou também que o governo poderá ceder a pressões para 

demissão de Pedro Parente do cargo de presidência da Petrobras. “Não está na pauta 
do governo sequer analisar a possibilidade dele sair do cargo”, disse.  
 

Em resposta a questionamentos sobre se o governo já abriu frente de negociação com 
os petroleiros, Padilha disse que isso já está sendo tratado, mas não forneceu detalhes.  

 
“O presidente falou mais cedo com o Pedro Parente e a Petrobras está cuidando do 
assunto para fazer um diálogo e um processo de negociação para que não ocorra uma 

nova greve neste momento considerado delicado. Nós estamos com uma demanda 
reprimida e deveremos ter uma retomada crescente do fluxo, mas precisamos de um 

tempo para que as distribuidoras continuem abastecendo os veículos que vão buscar 
o suprimento de combustíveis”, disse. 

 
Carta de Parente 
Na carta distribuída entre os empregados da Petrobras, Parente argumenta que a 

decisão de reajustar os preços dos combustíveis diariamente em linha com o mercado 
internacional foi tomada em defesa da companhia e para evitar o crescimento da 

dívida.  
 
Assim como vem afirmando desde que a greve dos caminhoneiros foi iniciada, Parente 

repete que a estatal não é a única responsável pela formação dos preços dos 
combustíveis e destaca os impostos que incidem sobre a gasolina e diesel e contribuem 

com os caixas dos governos federal e dos estados.  
 
“Culpar a Petrobras pelos preços considerados altos nas bombas é ignorar a existência 

dos outros atores, responsáveis por dois terços do preço da gasolina e metade do 
preço do diesel. Eles também precisam colaborar com a solução”.  

http://www.gazetadopovo.com.br/topicos/assuntos/greve-dos-caminhoneiros/
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Tentativa de barrar a greve 
O governo estuda a possibilidade de entrar com ação na Justiça para tentar barrar a 
paralisação dos petroleiros. A ação teria de ser impetrada pela Advocacia Geral da 

União (AGU), possivelmente no Supremo Tribunal Federal, para ter abrangência em 
todas as refinarias do país. 

 
Não há definição ainda sobre que tipo de ação seria impetrada no STF ou outro 

tribunal, pela AGU. O assunto ainda está em discussão. Há setores do governo já 
cobrando essa medida.  
 

A avaliação é que não é possível se esperar a greve dos petroleiros começar para aí 
se pensar no que fazer. Após ser aventado na manhã deste domingo no Planalto, um 

interlocutor do presidente defende que a ação teria de ser desencadeada o quanto 
antes, para que se haja de forma preventiva. Caso não se antecipe, o governo será 
mais uma vez acusado de não ter agido para evitar o pior. 

 
Em coletiva de imprensa, porém, Padilha disse acreditar que a questão de uma 

possível greve será superada e afirmou que o momento é de negociação, não de 
ingressar com medidas judiciais para evitar a eclosão de uma nova paralisação. 
 

Reforma tributária teria impedido a crise dos combustíveis, diz Ataídes 

Oliveira 

29/05/2018 – Fonte: Senado Notícias (publicado em 28/05/2018)  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

O senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) afirmou nesta segunda-feira (28) em Plenário 
que a política de preços determinada pelo presidente da Petrobras, Pedro Parente, é 
descalibrada, embora possa ter uma lógica empresarial.  

 
Para ele, o executivo conseguiu salvar a estatal da difícil situação deixada pelo governo 

da ex-presidente Dilma Rousseff, mas errou na dose do remédio, com os sucessivos 
aumentos nos preços dos combustíveis. 
 

No entanto, Ataídes Oliveira considera que Parente não pode ser apontado como o 
único culpado pela crise dos combustíveis. A responsabilidade, de acordo com o 

senador, tem que ser dividida com o Banco Central, que não soube intervir no 
momento certo para deter a escalada do dólar e com o próprio Congresso Nacional, 

que assistiu calado a essa situação. 
 
— Se nós tivéssemos feito a reforma tributária aqui no Congresso Nacional talvez nós 

não estaríamos passando por este momento, por esta crise que nós estamos passando 
hoje — declarou o senador. 

 

Maia: Combinei reunião com relator da reforma tributária 

29/05/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 28/05/2018)  

 
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou nesta 

segunda-feira, 28, que pretende retomar o debate sobre a reforma tributária na Casa.  
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Ele disse que combinou reunião nesta terça-feira, 29, com o relator da proposta na 
Casa, deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), para tentar avançar no tema e, pelo 
menos, aprovar uma emenda constitucional com a reforma na comissão especial – a 

proposta só pode ser votada no plenário quando acabar a intervenção federal no 
Estado do Rio.  

 
“Esse é o debate: que sistema tributário queremos, quem queremos tributar mais ou 

menos”, afirmou em entrevista ao chegar à Câmara. Para Maia, é importante perceber 
que “a questão fiscal é importante, mas a vida das pessoas deve ter um peso maior”.  
 

“A questão fiscal é fundamental, sou um grande defensor do equilíbrio fiscal, mas, por 
outro lado, a gente precisa entender que o Brasil tem um milhão a mais de brasileiros 

já a partir de 2016 na extrema pobreza”, declarou.  
 
O presidente da Câmara reforçou que pretende manter a discussão sobre redução do 

gás de cozinha, mas não necessariamente por meio da medida provisória (MP) que 
acaba com o chamado fundo soberano.  

 
“Vamos conversar com a equipe econômica, para que eu mostre para eles qual é o 
caminho, e eles me mostrem, do ponto de vista fiscal, o que pode ser feito na MP para 

poder atender à sociedade”, disse. “Mas estamos num momento um pouco mais 
conturbado, é melhor ter agora mais paciência”, emendou.  

 
Maia disse que outra opção para reduzir o preço do gás é usar recursos da cessão 
onerosa, tema alvo de projeto em tramitação na Casa. Pelos cálculos dele, a proposta, 

se aprovada, pode gerar uma receita extra para o governo na ordem de R$ 80 bilhões 
a R$ 100 bilhões, “o que pode responder muito dos anseios da sociedade”.  

 
“Mas tudo feito com cuidado, porque são projetos que precisam ser debatidos, 
aprovados, sancionados e depois feito leilão, no caso da cessão onerosa, para que o 

governo tenha receita”, minimizou 
 

Jorge Viana critica isenção para multinacionais do petróleo e importação de 

combustível 

29/05/2018 – Fonte: Senado Notícias (publicado em 28/05/2018)  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

O senador Jorge Viana (PT-AC) questionou nesta segunda-feira (28) medidas adotadas 
pelo governo Temer no setor do petróleo. Em especial a isenção, durante 20 anos, de 
impostos para que as cinco maiores petroleiras do mundo explorem o petróleo do pré-

sal. Essa isenção, sublinhou o senador, pode chegar a R$ 1 trilhão. 
 

Outra medida equivocada, disse Jorge Viana, é a política de preços adotada pela 
Petrobras, a venda de ativos da companhia e a decisão da empresa de exportar óleo 
bruto e importar combustível refinado, prejudicando o mercado interno. 

 
— Nós exportamos 400 milhões de barris por dia de óleo bruto para importar óleo 

diesel caríssimo e gasolina para o caminhoneiro pagar, para o taxista pagar — afirmou. 
 
Jorge Viana registrou ainda a troca de acusações entre os diversos grupos políticos e 

a alertou para a proliferação de notícias falsas durante a greve dos caminhoneiros. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/05/28/jorge-viana-critica-isencao-para-multinacionais-do-petroleo-e-importacao-de-combustivel
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Senado aprova MP que autoriza saque do PIS/Pasep 

29/05/2018 – Fonte: Senado Notícias (publicado em 28/05/2018)  

  
 Proposições legislativas 

 MPV 813/2017  
 
Senado aprovou nesta segunda-feira (28) permissão para que qualquer titular de 

conta do PIS/Pasep saque os recursos que possui em conta individual até o dia 29 de 
junho deste ano.  

 
O Projeto de Lei de Conversão (PLV) 8/2018, decorrente da Medida Provisória 
813/2017, ainda permite ao governo federal estender o prazo até o dia 28 de 

setembro. O texto aprovado foi relatado pelo senador Lasier Martins (PSD-RS) e segue 
para sanção presidencial. 

 
Após o prazo de 29 de junho ou sua prorrogação, os recursos poderão ser sacados 
apenas por maiores de 60 anos, aposentados e militares da reserva. Antes da edição 

da MP, o saque era permitido apenas a quem tinha mais de 70 anos. 
 

Foram incluídas na MP original outras duas hipóteses para saque: pessoas que 
recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos sem condições de 
se sustentar e a pessoas com deficiência; e a portadores de certas doenças. 

 
Depósito em conta 

O resgate permitido é do saldo em contas individuais do período anterior a 1988. Como 
o PIS é administrado pela Caixa Econômica Federal e o Pasep pelo Banco do Brasil, 
quem tiver conta nestes bancos e tiver direito a resgate contará com o depósito em 

conta corrente ou poupança, em folha de pagamento ou outro arranjo de pagamento 
de titularidade do participante. O depósito será automático se não houver 

manifestação contrária. 
 
Estes bancos estabelecerão um cronograma de atendimento para as pessoas que não 

têm conta neles, com pagamentos até junho. A transferência dos valores para outros 
bancos será sem cobrança de taxas no prazo de 90 dias do depósito. 

 
Para facilitar o saque em caixas automáticos, os centavos do saldo da conta individual 

do PIS/Pasep serão arredondados para cima até um inteiro. 
 
Morte do titular 

Na hipótese de morte do titular da conta individual, o saldo poderá ser retirado pelos 
dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social ou dos estatutos de 

servidores públicos. 
 
Segundo o Ministério do Planejamento, a mudança poderá injetar até R$ 33 bilhões 

na economia. Quem não sabe se tem direito ao benefício e gostaria de verificar, basta 
levar um documento de identificação às agências bancárias.  

 
O atendimento é feito na hora, informando os próximos passos, caso haja valores a 
serem retirados. 
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Senado aprova regime de urgência para projeto da reoneração 

29/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

O plenário do Senado aprovou nesta segunda-feira, 28, em votação simbólica, 
requerimento que coloca em regime de urgência o projeto da reoneração da folha de 

pagamento.  
 

Com essa medida, a proposta não precisa passar por comissões e pode ser colocada 
na pauta de votação imediatamente. Ainda assim, o base do governo tem evitado dizer 
se irá apreciar o texto ainda esta semana ou se vai deixar para a próxima, devido ao 

feriado de Corpus Christi.  
 

O projeto que reduz neste ano a desoneração da folha de pagamento para 28 setores 
da economia, aprovado na quarta-feira na Câmara dos Deputados. A proposta também 
prevê zerar, até o final deste ano, a PIS-Cofins que incide sobre o óleo diesel.  

 
Por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), seria preciso encontrar uma fonte 

de compensação financeira para eliminar o imposto. A proposta de zerar o PIS/Cofins 
foi incluída no projeto de reoneração da folha de pagamento por deputados na semana 
passada contra a vontade de governo e agora está agora no Senado.  

 
Mais cedo, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), disse que é preciso 

“estudar” o assunto. “O projeto de reoneração introduziu a não cobrança do PIS-Cofins 
na questão dos combustíveis.  
 

Temos que estudar toda equação de cobrança do preço final do combustível porque 
além de PIS/Cofins, tem ICMS dos Estados, custo operacional, custo administrativo, 

valorização do barril do petróleo, não é uma equação simples.  
 
Temos que nos debruçar sobre ela e verificar como, com ganho de produtividade e 

ajuste tributário, inclusive, é possível chegar a um preço mais em conta para a 
sociedade brasileira”, afirmou 

 

População desocupada fica em 13,4 milhões no trimestre até abril, aponta 
IBGE 

29/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

A população desocupada no Brasil somou 13,413 milhões de pessoas no trimestre 
encerrado em abril, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta terça-feira, 29, pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
 

Em um ano, houve queda de 4,5%, ou seja, 635 mil pessoas deixaram a condição de 
desempregados. Mas em relação ao trimestre móvel encerrado em janeiro, houve alta 

de 5,7% nesse contingente, ou seja, 723 mil pessoas passaram a engrossar a fila do 
desemprego.  
 

A população ocupada ficou em 90,733 milhões de pessoas no trimestre móvel até abril, 
1,7% acima de igual período de 2017. Com isso, o nível de ocupação ficou em 53,6%, 

queda de 0,6 ponto porcentual ante o trimestre móvel imediatamente anterior, mas 
alta de 0,4 ponto ante igual período de 2017.  
 

A força de trabalho somou 104,1 milhões de pessoas de fevereiro a abril. O contingente 
permaneceu estável quando comparado com o trimestre de novembro de 2017 a 

janeiro de 2018. Frente a igual trimestre do ano anterior, houve expansão de 0,8% 
(mais 860 mil pessoas). 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/senado-aprova-regime-de-urgencia-para-projeto-da-reoneracao/
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Taxa de desemprego fica em 12,9% no trimestre até abril, revela IBGE 

29/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,9% no trimestre encerrado em abril, de 
acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 

Contínua) divulgados na manhã desta terça-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).  

 
O resultado ficou dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções 
Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 12,0% a 13,7%, e 

ligeiramente abaixo da mediana, calculada em 13,0%.  
 

Em igual período de 2017, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava 
em 13,6%. No trimestre até março de 2018, o resultado ficou em 13,1%.  
 

A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.182,00 no trimestre encerrado em abril. 
O resultado representa uma alta de 0,8% em relação a igual período do ano anterior.  

 
A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 193 bilhões no trimestre 
até abril, alta de 2,5% ante igual período do ano anterior, considerada como 

estabilidade pelo IBGE. 
 

IPP sobe 1,56% em abril ante alta de 1,08% em março, afirma IBGE 

29/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de 
transformação, registrou alta de 1,56% em abril, informou nesta terça-feira, 29, o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de março foi revisada de 
uma elevação de 1,05% para avanço de 1,08%.  
 

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na “porta da fábrica”, sem impostos e 
fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação. Com o 

resultado de abril, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou aumento 
de 3,54% no ano e elevação de 8,03% em 12 meses.  
 

Considerando apenas a indústria extrativa, houve alta de 4,83% em abril, após o 
aumento de 4,37% registrado em março. Já a indústria de transformação registrou 

expansão de 1,42% em abril, ante um crescimento de 0,94% no IPP de março.  
 
Bens de capital  

Os bens de capital ficaram 1,90% mais caros na porta de fábrica em abril, segundo os 
dados do IPP. O resultado ocorre após os preços terem subido 0,73% em março.  

 
Os bens intermediários registraram avanço de 2,26% nos preços em abril ante uma 

alta de 1,56% em março.  
 
Já os preços dos bens de consumo subiram 0,29% em abril, depois de uma elevação 

de 0,35% em março. Dentro dos bens de consumo, os bens duráveis tiveram alta de 
0,14% em abril, ante aumento de 0,15% no mês anterior. Os bens de consumo 

semiduráveis e não duráveis encareceram 0,34% em abril, após a alta de 0,41% 
registrada em março.  
 

A alta de 1,56% do IPP de abril teve contribuição de 0,16 ponto porcentual de bens 
de capital; 1,30 ponto porcentual de bens intermediários e 0,10 ponto porcentual de 

bens de consumo.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/taxa-de-desemprego-fica-em-129-no-trimestre-ate-abril-revela-ibge/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ipp-sobe-156-em-abril-ante-alta-de-108-em-marco-afirma-ibge/


No âmbito dos bens de consumo, os bens de consumo duráveis contribuíram com 0,01 
ponto porcentual, enquanto o impacto de bens de consumo semiduráveis e não 
duráveis foi de 0,09 ponto porcentual. 

 

IGP-M acelera para 1,38% em maio, após alta de 0,57% em abril, aponta FGV 

29/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) acelerou fortemente de 0,57% em abril 
para 1,38% em maio, divulgou na manhã desta terça-feira, 29, a Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Assim, o indicador saltou de 1,89% para 4,26% em 12 meses. No ano, 

o acumulado registra elevação de 3,45% ante 2,05%.  
 

No mês, o resultado veio acima da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, 
de 1,26%, e perto do teto, de 1,40%. O piso era de 0,92%.  
 

Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o Índice de Preços ao Produtor Amplo 
(IPA-M) avançou de 0,71% para 1,97% entre abril e maio. Por outro lado, o Índice de 

Preços ao Consumidor (IPC-M) desacelerou de 0,31% para 0,26%. Já o Índice Nacional 
de Custo da Construção (INCC-M) passou de 0,28% para 0,30% no período.  
 

IPAs  
O forte avanço verificado no IGP-M entre abril e maio foi influenciado pelos produtos 

industriais no atacado, que subiram de 0,03% para 2,32% no IPA Industrial. Por outro 
lado, os itens agrícolas, medidos pelo IPA Agropecuário, desaceleraram de 2,74% para 
0,98% entre abril e maio.  

 
O aumento dos preços de combustíveis, que é alvo da greve dos caminhoneiros, fica 

claro no IGP-M. A taxa de combustíveis e lubrificantes para a produção quase dobrou 
de abril para maio (5,32% para 10,35%), pressionando a variação dos Bens 
Intermediários, que avançaram de 1,16% para 2,60%. 

  
Contudo, é preciso ressaltar que o indicador captou os preços de 21 de abril a 20 de 

maio, não sendo influenciado pelos desdobramentos da paralisação, que têm causado 
encarecimento de alguns produtos e começou no dia 21 deste mês.  
 

Entre as outras etapas de produção, Matérias-Primas Brutas também mostrou alta 
forte, passando de 0,44% para 3,32%. Os destaques, segundo a Fundação Getulio 

Vargas (FGV), que calcula o indicador, foram as altas de minério de ferro (-9,53% 
para 10,97%), aves (-4,37% para 1,77%) e café em grão (-1,09% para 2,97%).  
 

Somente a etapa de Bens Finais desacelerou, de 0,50% para 0,27%, com contribuição 
de alimentos in natura, cuja taxa de variação passou de 2,50% para -6,43%.  

 
Principais influências  

Os combustíveis também estão entre as principais contribuições individuais para a alta 
do IPA em maio. O óleo diesel subiu de 8,36% para 12,98%, enquanto a gasolina 
automotiva avançou de 6,54% para 11,08%.  

 
Os outros itens que influenciaram mais a elevação do atacado no mês foram soja em 

grão (mesmo com a desaceleração de 6,52% para 5,67%) e farelo de soja (1,11% 
para 11,12%), além de minério de ferro.  
 

Já entre as principais influências de baixa nos preços do atacado neste mês estão 
cana-de-açúcar (0,15% para -3,05%), ovos (-0,84% para -9,28%), bovinos (-0,61% 

para -2,22%), mandioca (apesar da taxa mais alta, de -7,93% para -6,27%) e mamão 
(34,80% para -31,49%). 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/igp-m-acelera-para-138-em-maio-apos-alta-de-057-em-abril-aponta-fgv/


Ford Ka estreia novo motor e câmbio automático; veja os preços 

29/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo  
 

Versão aventureira urbana FreeStyle traz detalhes visuais inéditos no hatch 
compacto e mecânica do EcoSport  
 

 
 
Terceiro carro mais vendido no Brasil, o Ford Ka entrará na linha 2019 com uma 

novidade: a versão FreeStyle, que substitui a Trail como a proposta aventureira urbana 
do modelo.  

 
Ela ocupará o topo de linha do carro, com preços variando de R$ 63.490 a R$ 67.990. 
A pré-venda começa nesta segunda-feira (28) - é a única versão 2019 do Ka, por 

enquanto. 
 

A FreeStyle traz para o Ka o motor 1.5 Ti-VCT, de 3 cilindros, o mesmo do EcoSport 
de 136/ 128 cv e 16,1/ 15,6 kgfm de torque (etanol/ gasolina). Os números são bem 
superiores ao atual 1.5 Sigma, de 4 cilindros, de 111 cv e 14,9 kgfm. 

 

 
 

A novidade também estreia no Ka o câmbio automático, também emprestado do SUV 
compacto, formado por seis velocidades, porém com relações mais longas que no Eco 
para priorizar o consumo sem comprometer o desempenho.  

 
A caixa que dispensa a embreagem mantém os recursos presentes no utilitário: modo 

esportivo (posição S) e a possibilidade de trocas manuais - no Ka somente por botões 
na alavanca, enquanto que no Eco é por borboletas atrás do volante. A versão ainda 
conta com a nova caixa manual MX65, de cinco posições. 

 
A Ford também mexeu na suspensão, direção e acústica do Ka aventureiro, 

comparado as demais versões do carro. A altura livre do solo subiu 2 cm, indo para 
19 cm e houve uma nova calibração de molas e amortecedores para absorver melhor 
os impactos em pisos irregulares.  

 
Já a direção elétrica foi ajustada para deixar a condução mais segura em velocidades 

maiores e nas curvas. Por sua vez, o controle de estabilidade passou a atuar não 
somente nas perdas de aderência das rodas, mas também ao detectar uma inclinação 

acentuada numa curva. 

http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/ford-ka-estreia-novo-motor-e-cambio-automatico-veja-os-precos-7o7zr0ar12u48vjv9qgad02im


 
Mudança sutil no visual 
 

Em termos visuais, o Ka FreeStyle exibe algumas particularidades no para-
choques, que foi redesenhado e ganhou um recorte em ‘C’ nas extremidades que 

abriga os faróis auxiliares, e na grade, com o símbolo da Ford ao centro dela e não 
mais acima. 

 
No interior, a mudança que mais chama a atenção é na parte central do painel, que 
agora abriga o sistema multimídia Sync 3, com tela tátil de 6,5” e estilo ‘flutuante’. O 

sistema possui comando por voz, câmera de ré, conexões Android Auto e Apple 
CarPlay, além de duas entradas USB no console central para recarga de celular. 

 
A parte superior do painel é pintada na cor marrom e os bancos mesclam couro e 

tecido, também com detalhes marrom. Desenho do quadro de instrumentos, painel e 
laterais da portas não foi modificado. 
 

O Ka recebeu reforço adicional na coluna B (entre as portas), teto e assoalho e 
aplicados aços de alta resistência nos pilares e  de modo a melhorar a segurança do 

veículo - que chegou a receber nota zero no teste de colisão do Latin NCap. A versão 
também oferece airbags laterais e de cortina (somando 6 bolsas). 
 

O Ka FreeStyle brigará com Chevrolet Onix Activ e Hyundai HB20X. Para ajudar na 
pré-venda, a Ford oferece as três primeiras revisões gratuitamente e financiamento 

em 24 vezes sem juros, além de um bônus de R$ 2 mil no carro usado na troca. 
 

Modelo Motor/ câmbio Preço 

Ford Ka FreeStyle 1.5, de 136/ 128 cv e 

16,1/ 15,6 kgfm 
manual de 5M e 

automático de 6M 

R$ 63.490 (manual) 

R$ 67.990 (automático) 

Chevrolet Onix Activ 1.4, de 106/ 98 cv e 13,9 
e 13,0 kgfm 

manual de 6M e 
automático de 6M 

R$ 62.490 (manual) 
R$ 67.890 (automático) 

Hyundai HB20X 1.6, de 128/ 122 cv e 
16,5 e 16,0 

manual de 6M e 
automático de 6M 

R$ 63.100 (manual) 
R$ 67.600 (automático) 

 

Greve está impactando produção e transporte, diz Gerdau 

29/05/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 28-05-2018)  

 
A Gerdau diz que a paralisação dos caminhoneiros no território nacional está 

impactando a sua produção e o transporte de insumos e produtos.  
 
“A companhia está tomando todas as medidas preventivas e mitigatórias possíveis 

com o intuito de minimizar os impactos decorrentes da atual conjuntura nacional”, diz 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/greve-esta-impactando-producao-e-transporte-diz-gerdau/


a empresa, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
ressaltando que suas operações no exterior seguem normais. 
 

Financiamento de veículos recua 1,7% em abril, aponta Banco Central 

29/05/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 28-05-2018)  

 

 
Liberações atingem R$ 8,4 bilhões no mês; é a segunda queda do ano  
 
O total de crédito para o financiamento de veículos voltou a cair em abril após 

crescer em março, de acordo com dados do Banco Central divulgados na segunda-
feira, 28.  

 
Os números apontam que o valor liberado para o setor recuou 1,7%, passando de R$ 
8,6 bilhões em março para R$ 8,4 bilhões em abril. É a segunda queda do ano: a 

primeira foi registrada em fevereiro, quando os financiamentos de veículos 
demandaram R$ 6,9 bilhões, valor que ficou 19,1% abaixo sobre o verificado em 

janeiro.  
 

Com isso, o saldo das carteiras avançou 1% no comparativo mensal, ao atingir R$ 
155,4 bilhões, o maior valor já registrado nos últimos doze meses. Já na comparação 

do saldo de 2017, que tem como base o resultado de dezembro, o saldo atual de abril 
está 3,8% maior, refletindo a recuperação do mercado de veículos leves e pesados no 

período. 
 
Outro dado positivo para o sistema financeiro é a inadimplência, que embora não tenha 

caído na passagem de março para abril, se manteve no mesmo patamar, de 3,6%, 
sendo este o menor índice dos últimos 12 meses. Vale lembrar que o indicador – que 

revela os atrasos nos pagamentos – começou o ano em 3,8%, caindo para 3,7% em 
fevereiro. É a primeira vez, portanto, que a inadimplência fica estável neste ano. 
 

Já para o consumidor, a boa notícia é a taxa de juros, cuja média para o financiamento 
de veículos vem caindo mês a mês, seguindo a tendência do mercado como um todo, 

aproveitando as reduções consecutivas da taxa Selic, que hoje está em 6,5%. Os 
dados do BC apontam que a taxa ficou em 21,5% em abril contra 21,8% em março. 
Em janeiro, o índice era de 22,7% e há um não, em abril de 2017, a taxa média de 

juos estava em 24,4% ao ano. 
 

O Banco Central não divulgou o baçlanço do prazo médio dos financiamentos, qu vinha 
apresentando oscilação irrisória. O último dado disponível de fevereiro consta prazo 
médio de 42,6 meses.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27504/financiamento-de-veiculos-recua-17-em-abril-aponta-banco-central
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27211/financiamento-de-veiculos-cresce-24-em-um-ano-aponta-banco-central
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27211/financiamento-de-veiculos-cresce-24-em-um-ano-aponta-banco-central

