
 

 

30 DE MAIO DE 2018 

Quarta-feira 

 APROVADO PROJETO QUE REONERA A FOLHA DE PAGAMENTOS E PERMITE 

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS   

 SENADO APROVA REONERAÇÃO E DEIXA PARA TEMER VETAR PIS/COFINS 

ZERADO 

 MAIA QUER DAR SUBSÍDIO PARA GÁS DE COZINHA 

 PETROLEIROS DESCUMPREM DECISÃO DO TST E ANUNCIAM INÍCIO DE GREVE 

DE 72 HORAS 

 TST VÊ GREVE ILEGAL DOS PETROLEIROS E IMPÕE MULTA DE R$ 500 MIL POR 

DIA 

 SINDICATO CONFIRMA PARALISAÇÃO NAS TRÊS PRINCIPAIS REFINARIAS DE SP 

 EMPRESAS DÃO FÉRIAS COLETIVAS A FUNCIONÁRIOS 

 INADIMPLÊNCIA DAS EMPRESAS ACELERA PELO QUINTO MÊS E CRESCE 6,76% 

EM FEVEREIRO 

 BNDES ANUNCIA NOVA POLÍTICA PARA FUNDOS DESTINADOS A 

MICROEMPRESAS 

 CADEIA DE SUCATA DE FERRO JÁ PERDE R$ 200 MILHÕES COM GREVE DOS 

CAMINHONEIROS 

 1/3 DA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ESTÁ PARADA DENTRO DAS FÁBRICAS, DIZ 

ABICALÇADOS 

 INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS VOLTAM À ATIVA 

 TEMER, EUNÍCIO E MAIA PEDEM, EM NOTA, QUE CAMINHONEIROS VOLTEM AO 

TRABALHO 

 GOVERNO CRIOU UM ‘CARTEL’, DIZ PRESIDENTE DO INSPER 

 MAIORIA DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEL JÁ ATENDE CLIENTES EM 11 CAPITAIS 

 GOVERNO ESTUDA REDUZIR BENEFÍCIOS DE EXPORTADORES PARA COBRIR 

GASTO DE R$ 13,4 BI COM DIESEL 
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 COM ESTRADAS BLOQUEADAS E POUCA GASOLINA, FERIADO SERÁ DE ‘FICAR EM 

CASA’ NO PARANÁ 

 PREFEITURA ENTRA COM AÇÃO PARA DESBLOQUEAR ESTRADAS E PERMITIR 

ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS EM CURITIBA 

 FALTA DE PRODUTOS É SIMILAR À DE PAÍS COM DESASTRE NATURAL 

 EDITORIAL: O TAMANHO DOS CUSTOS 

 GREVE DE CAMINHONEIROS CAUSA PREJUÍZO DIÁRIO DE R$ 200 MILHÕES ÀS 

COOPERATIVAS DO PR 

 PROCURADORIA ABRE AÇÃO CONTRA TRANSPORTADORAS SUSPEITAS DE 

LOCAUTE 

 TRANSPORTADORA PODE SER MULTADA EM ATÉ R$ 9,2 MILHÕES POR 

BLOQUEIOS, SEGUNDO AGU 

 AUMENTA NÚMERO DE PONTOS DE MANIFESTAÇÃO NO RS 

 MESMO PARADOS, CAMINHONEIROS ATROPELARAM TEMER 

 'NÃO TEMOS MAIS COMO NEGOCIAR', DIZ TEMER SOBRE GREVE DE 

CAMINHONEIROS 

 TEMER REAFIRMA QUE NÃO QUER MUDAR A POLÍTICA DE PREÇOS DA 

PETROBRAS 

 ISENÇÃO DE EIXO SUSPENSO ENFRENTA RESISTÊNCIA NA JUSTIÇA 

 CAMINHONEIROS DIZEM QUE FRETE BAIXOU MUITO E TEMEM PERDER VEÍCULOS 

 RURALISTAS BATEM BOCA EM REUNIÃO TENSA SOBRE APOIO AOS 

CAMINHONEIROS 

 MOVIMENTO SEM LÍDER? QUEM SÃO OS NOMES DA GREVE QUE PAROU O PAÍS 

 PF MIRA FRAUDE EM REGISTROS SINDICAIS E FAZ BUSCAS NA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS 

 BRASIL DEVERÁ EXPLICAR À OIT SE REFORMA TRABALHISTA FERE DIREITO DE 

SINDICALIZAÇÃO 

 JOSÉ PASTORE DIZ QUE INGRESSO DE AÇÕES CAIU 50% COM REFORMA 

TRABALHISTA 

 REFLEXOS DA GREVE DOS CAMINHONEIROS NO SISTEMA TRIBUTÁRIO 

BRASILEIRO 

 ‘A COMPLEXIDADE TRIBUTÁRIA É UM DOS GRANDES PROBLEMAS’, DIZ CAMILLA 

JUNQUEIRA 

 ARTIGO: CAOS PROVOCADO POR PARALISAÇÃO AUMENTARÁ DESALENTO ENTRE 

DESEMPREGADOS 
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 PIB DO BRASIL CRESCE 0,4% NO 1º TRIMESTRE E RECUPERAÇÃO DA 

ECONOMIA SEGUE EM RITMO LENTO 

 GOVERNO E EMPRESÁRIOS DISCUTEM AÇÕES PARA MELHORAR O AMBIENTE DE 

NEGÓCIOS NO FÓRUM DE INVESTIMENTOS BRASIL 2018 

 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ANTECIPA PROBLEMAS NA ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS 

  

 

 

 
       

     
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: BACEN 

 

 

Aprovado projeto que reonera a folha de pagamentos e permite compensação 
de créditos tributários e débitos previdenciários   

30/05/2018 – Fonte: FIEP  
 

O Plenário do Senado aprovou no dia 29/05/2018, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 
52/2018. A proposição revoga a desoneração da folha de pagamentos para diversos 

setores da economia, mantendo no regime diferenciado para pouco mais de 25 
setores, até 31 de dezembro de 2020.  
 

Foi acordado com o Presidente e sua equipe econômica que a redução a zero, até 
31/12/2018, das alíquotas do PIS, da Cofins e da Cide para o óleo diesel será vetada. 

Será editado decreto para determinar novas fontes que custearão a redução de R$ 
0,46 centavos no litro do óleo diesel.  
 

O projeto prevê ainda a permissão para compensação de créditos tributários com 
débitos previdenciários para contribuintes que utilizarem o e-social, exceto quando 

houver procedimento fiscal em andamento ou o contribuinte apurar o imposto de renda 
no regime de estimativa.  

 
Setores que continuam sujeitos à Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita 
Bruta - CPRB na proposta original: empresas de transporte rodoviário, ferroviário e 

metroviário de passageiros (todas na alíquota de 2), de construção civil e de obras de 
infraestrutura (ambas na alíquota de 4,5), e jornalísticas e de radiodifusão sonora e 

de sons e imagens (alíquota de 1,5%). 
 
Foram incluídas mais 23 (vinte e três) setores, dentre eles: tecnologia da informação 

e comunicação (alíquota de 4,5%), “call center” (alíquota de 3), projeto de circuitos 
integrados (alíquota de 4,5%), couro (alíquota de 2,5%), calçado (alíquota de 1,5%), 

confecção/vestuário (alíquota de 2,5%), empresas estratégicas de defesa (EED) 

CÂMBIO 

EM 30/05/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,739 3,739 

Euro 4,361 4,364 

https://g1.globo.com/economia/noticia/pib-do-brasil-cresce-04-no-1-trimestre.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/pib-do-brasil-cresce-04-no-1-trimestre.ghtml
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3327-governo-e-empresarios-discutem-acoes-para-melhorar-o-ambiente-de-negocios-no-forum-de-investimentos-brasil-2018
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3327-governo-e-empresarios-discutem-acoes-para-melhorar-o-ambiente-de-negocios-no-forum-de-investimentos-brasil-2018
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/inteligencia-artificial-antecipa-problemas-na-area-de-recursos-humanos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/inteligencia-artificial-antecipa-problemas-na-area-de-recursos-humanos.shtml
http://www.fiepr.org.br/
http://www.fiepr.org.br/


(alíquota de 2,5%), fabricante de ônibus e de carroceria de ônibus (alíquota de 1,5% 
para ônibus e de 2,5% para carroceria), máquinas e equipamentos industriais 
(alíquota de 2,5%); móveis (alíquota de 2,5%), transporte rodoviário de cargas 

(alíquota de 1,5), indústria ferroviária (2,5%), fabricantes de equipamentos médicos 
e odontológicos (2,5%), fabricantes de compressores (2,5%), transporte aéreo de 

carga e de passageiros regular (1,5%), serviços auxiliares ao transporte aéreo de 
carga e de passageiros regular (1,5%), proteína animal (1%), têxtil (2,5%), empresas 

editoriais (1,5%), de manutenção de aeronaves (2,5%), de construção e reparação 
naval (2,5%), comércio varejista de calçados e artigos de viagem, enquadrado na 
Classe CNAE 4782-2 (2,5%), de pescado. 

 

Senado aprova reoneração e deixa para Temer vetar Pis/Cofins zerado 

30/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado 29-05-2018) 
 
Recursos serão usados para compensar parte do desconto de R$ 0,46 no litro 

do diesel  
 

 O Senado aprovou nesta terça-feira (29) o projeto que aumenta os impostos da folha 

de pagamento de diversos setores. A matéria foi aprovada no mesmo formato do texto 
da Câmara e segue direto para a sanção presidencial. 
 

No acordo costurado pelo governo, caberá ao presidente Michel Temer vetar o trecho 
da proposta que zera o Pis/Cofins do diesel até o fim do ano. O artigo foi incluído no 

texto pela Câmara depois de o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), subestimar 
o impacto do desconto aos cofres públicos. 
 

O texto reonera a partir deste ano 28 dos 56 setores hoje beneficiados. Somente a 
partir de 2021 haverá a oneração da outra metade. 

 
Os novos recursos arrecadados com a reoneração serão usados para compensar parte 
do impacto da redução anunciada pelo governo de R$ 0,46 no valor litro do diesel nas 

refinarias. O preço ficará congelado por 60 dias. 
 

  
 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em comissão que discutiu a 
paralisação dos caminhoneiros nessa terça-feira (29) - Pedro Ladeira/Folhapress  

 
Do desconto total oferecido pelo governo aos caminhoneiros grevistas, R$ 0,16 serão 
alcançados com isenção da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) 

e uma redução de Pis/Cofins sobre o diesel. Os outros R$ 0,30 serão cobertos por um 
programa de subsídio. 

 
O governo estima que a medida vai gerar um impacto de R$ 13,5 bilhões. Desse total, 

R$ 4 bilhões serão compensados com os recursos provenientes da reoneração e da 
redução de benefícios fiscais. Outros R$ 5,7 bilhões virão de um excesso de 
arrecadação do governo federal. 

 
Para fechar essa conta, o governo ainda precisará encontrar meios para compensar 

um rombo restante de R$ 3,8 bilhões. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/senado-aprova-reoneracao-e-deixa-para-temer-vetar-piscofins-zerado.shtml


afirmou que o governo não estuda elevar impostos para essa finalidade. Com isso, 
ainda estão em análise quais despesas do governo poderiam ser cortadas. 
 

O fato de ser uma semana de feriado pesou na decisão do presidente do Senado, 
Eunício Oliveira (MDB-CE), de votar a reoneração nesta terça-feira. Líderes partidários 

demonstraram receio de uma baixa presença de senadores em plenário caso a votação 
ficasse para quarta-feira, véspera do feriado. 

 
Sobre a decisão de votar o texto no mesmo formato da Câmara e deixar para Temer 
vetar o artigo do Pis/Cofins, Eunício explicou que teve o objetivo de evitar uma demora 

na tramitação, já que o governo tem pressa para encerrar a crise gerada pela greve 
dos caminhoneiros. 

 
Se o projeto fosse modificado pelos senadores, retornaria para a análise da Câmara e 
só depois seguiria para a sanção presidencial. 

 
  

COMO O GOVERNO QUER CHEGAR AO DESCONTO DE R$ 0,46 
 

R$ 0,46  
É o valor que será reduzido no litro do diesel e equivale ao peso total dos tributos 

federais sobre o combustível  
Desse total... 

R$ 0,05 
É a redução obtida com a eliminação da Cide 
R$ 0,11 

É a redução obtida a partir da redução da alíquota de PIS/Cofins do combustível  
R$ 0,30 

É a redução no litro do diesel a partir de subsídio bancado com recursos do Tesouro 
Nacional. Esta redução equivale ao restante do PIS/Cofins que incide sobre o diesel 
 

Como será financiado? 
Retirada e/ou diminuição dos tributos 

R$ 0,05 Cide +R$ 0,11 PIS/ Confins = R$ 0,16 
Com a reoneração da folha de pagamentos + aumento de impostos e/ou retirada de 
incentivos tributários  

= Governo pretende alcançar o mesmo valor perdido com a retirada dos impostos.  
(Essa compensação é obrigatória, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal) 

 
Quanto esse subsídio vai custar aos cofres públicos? 
R$ 0,30 por litro de diesel = R$ 9,5 bilhões até o fim do ano 

R$ 5,7 bilhões serão sacados da reserva de contingência do Orçamento federal 
+ R$ 3,8 bilhões serão obtidos por meio de corte de despesas que estavam 

programadas 
= R$ 9,5 bilhões 
 

Como o governo vai fazer esse rearranjo? 
Governo vai editar duas medidas provisórias: 

1 - Criará o programa de subsídio ao diesel, no valor de R$ 0,30 por litro 
2 - Solicitará crédito extraordinário para compensar despesas não previstas no 

Orçamento 
 
E o diesel importado? 

O combustível importado responde por 25% do mercado. Para evitar distorções 
concorrenciais, o governo vai subsidiar também o produto importado. Caso o preço do 

diesel no exterior caia, os importadores pagarão mais Imposto de Importação, a fim 
de manter as condições de equilíbrio de competição com a Petrobras. 
 



Maia quer dar subsídio para gás de cozinha 

30/05/2018 – Fonte: Diário do Grande ABC 
 

A crise provocada pela greve dos caminhoneiros nem acabou e o governo e a Petrobrás 
terão de enfrentar nova pressão para reduzir preços. Dessa vez, o alvo será o preço 

do gás de cozinha. Pré-candidato ao Palácio do Planalto, o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), elegeu como prioridade a votação de propostas com apelo 

popular com foco na população de baixa renda, entre elas, o subsídio ao gás de 
cozinha. 
 

Como ocorre com a gasolina e o diesel, os preços do gás seguem a cotação 
internacional. Maia prometeu a líderes partidários votar medida para baixar o preço.  

 
Atualmente, o preço do gás vendido em botijões de 13 quilos é reajustado uma vez a 
cada três meses, política adotada no início do ano pela Petrobrás para tentar suavizar 

o repasse ao consumidor das cotações internacionais. De acordo com dados da Agência 
Nacional de Petróleo (ANP), as distribuidoras são as principais responsáveis pela falta 

de repasses ao consumidor. 
 
Com dois cortes promovidos pela Petrobrás, o preço do produto nas refinarias acumula 

queda de 9,2% no ano. Nesse período, porém, o preço médio do botijão de 13 quilos 
ficou praticamente estável, com queda de 0,3%.  

 
O preço médio do botijão, segundo a agência, é de R$ 66,87. Em 2017, os aumentos 
no preço do combustível levaram 1,2 milhão de famílias brasileiras a apelarem para 

lenha ou carvão na hora de cozinhar, de acordo com pesquisa do IBGE. 
 

Negociação 
A estratégia de incluir medidas populistas em MPs e projetos de alto interesse da 
equipe econômica foi usada ultimamente para forçar o governo a negociar. Foi o que 

aconteceu com projeto de reoneração da folha de pagamento das empresas, aprovado 
na semana passada pela Câmara com a previsão de redução a zero do PIS/Cofins do 

diesel até o final do ano, com perda de arrecadação estimada em R$ 13,5 bilhões.  
 
Após a aprovação, o governo editará decreto reduzindo em R$ 0,46 o preço do 

combustível por 60 dias. 
 

A ideia de Maia é aprovar a proposta de subsídio ao gás de cozinha junto com o projeto 
da cessão onerosa, que pode render receita extra de até R$ 100 bilhões pelos cálculos 
do deputado, ou com a medida provisória (MP) editada na semana passada pelo 

presidente Michel Temer que acaba com o Fundo Soberano do Brasil (FSB). 
 

Criado em 2008, o fundo funcionava como uma poupança para o Brasil enfrentar crises 
econômicas. Mas a ideia não deu certo e ele acabou sendo usado no governo Dilma 

Rousseff para "manobras contábeis" para melhorar artificialmente o resultado das 
contas públicas. 
 

A ideia do governo Temer é usar os recursos do fundo para garantir o cumprimento 
da chamada "regra de ouro", que impede o governo de tomar dinheiro emprestado 

para despesas correntes, como folha de salários e serviços de luz e telefone. A regra 
está prevista na Constituição e corre o risco de descumprimento em 2018, sem a 
aprovação das medidas elaboradas pelo governo, entre elas, o fim do FSB. 

 
O presidente da Câmara, porém, quer usar os recursos que eram do fundo para 

subsidiar a redução no preço do gás. "Essa é a vontade do governo, mas o povo não 
pode pagar a conta sempre", rebateu Maia ao jornal O Estado de S. Paulo e ao 
Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado). 

 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/2896667/maia-quer-dar-subsidio-para-gas-de-cozinha


No Planalto há críticas às tentativas dos parlamentares de "patrocinar" medidas 
populistas. No início deste mês, o governo resgatou R$ 3,5 bilhões do FSB que estavam 
num fundo multimercado administrado pelo Banco do Brasil, o FFIE. Os recursos foram 

transferidos para a Conta Única do Tesouro Nacional e depositados em subconta do 
FSB que soma agora R$ 26,5 bilhões. Outros R$ 500 milhões ainda estão depositados 

no FFIE. O dinheiro está reservado para o pagamento da dívida pública. 
 

Petroleiros descumprem decisão do TST e anunciam início de greve de 72 
horas 

30/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Mesmo com a proibição do TST (Tribunal Superior do Trabalho), a FUP (Federação 

Única dos Petroleiros) anunciou o início da greve de 72 horas, nesta quarta-feira (30), 
a partir da 0h. O descumprimento da decisão da Justiça do Trabalho divulgada nesta 
terça-feira (29) acarreta multa de R$ 500 mil por dia.  

 
A ação contra a greve dos petroleiros foi ajuizada pela Petrobras e AGU (Advocacia-

Geral da União). A paralisação foi decretada ilegal. Segundo a ministra Maria de Assis 
Calsing, o movimento é de caráter político e de aparente abusividade.  
 

Em vídeo publicado em redes sociais, o coordenador-geral da FUP, José Maria Rangel, 
disse que a decisão da Justiça do Trabalho não intimida os sindicalistas.  

 
"Os trabalhadores não vão trabalhar, porque eles sabem o que está acontecendo 
dentro da Petrobras. Eles sabem que hoje está em curso um processo de entrega do 

patrimônio público", disse Rangel, durante plenária na CUT (Central Única dos 
Trabalhadores) do Rio de Janeiro. "Então, a greve está mantida", afirmou o 

sindicalista.  
 
À Folha, Roni Barbosa, secretário nacional de Comunicação da CUT e diretor da FUP, 

confirmou o início da greve. "Paralisamos na Repar [Refinaria Presidente Getulio 
Vargas, no Paraná]", disse.  

 
Além da Repar, a federação, em redes sociais, informou que a greve está em curso na 
Bacia de Campos (RJ), na Refap (RS) e em unidades da estatal em Minas, Ceará e 

Piauí.  
 

A FUP critica os preços dos combustíveis e do gás e pede a saída do presidente da 
estatal, Pedro Parente.  
 

A pauta de reivindicações da entidade foi criticada pela ministra do TST. 
 

"No caso concreto, não há pauta de reivindicações que trate das condições de trabalho 
dos empregados da Petrobras, até porque não se vislumbra a proximidade da data-

base da categoria", escreveu Casling. A data-base dos petroleiros é em setembro.  
 

TST vê greve ilegal dos petroleiros e impõe multa de R$ 500 mil por dia 

30/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 29-05-2018) 
 

Categoria havia anunciado paralisação de 72h a partir de 0h de quarta (30); 
tribunal proíbe  
 

O TST (Tribunal Superior do Trabalho) proibiu a greve de 72 horas dos petroleiros, 

convocada para esta quarta-feira (30), a partir da 0h. A multa para o descumprimento 
da decisão é de R$ 500 mil por dia. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/petroleiros-descumprem-decisao-do-tst-e-anunciam-inicio-de-greve-de-72-horas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/petroleiros-descumprem-decisao-do-tst-e-anunciam-inicio-de-greve-de-72-horas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/agu-diz-que-tst-decretou-greve-de-petroleiros-como-ilegal-multa-sera-de-r-500-mil-por-dia.shtml


A ministra Maria de Assis Calsing atendeu a um pedido da AGU (Advocacia-Geral da 
União) e da Petrobras para impedir a paralisação. 
 

De acordo com a decisão, "trata-se, a toda evidência, de greve de caráter político". 
Segundo a magistrada, a jurisprudência do TST não dá sustentação a paralisações por 

motivação política. 
 

 
 
Tanques e dutos da Refinaria Gabriel Passos, em Betim (MG) - Geraldo 

Falcão/Petrobras/Folhapress  
  
"No caso concreto, não há pauta de reivindicações que trata das condições de trabalho 

dos empregados da Petrobras, até porque não se vislumbra a proximidade da data-
base da categoria", escreve a ministra. A data-base dos petroleiros é em setembro. 

A FUP (Federação Única dos Petroleiros) marcou a greve para reivindicar a redução do 
preço dos combustíveis e do gás e pedir a saída do presidente da estatal, Pedro 
Parente.  

 
Calsing citou, na decisão, a oportunidade da paralisação.  

 
"Quanto maior o impacto do movimento na sociedade, maior a probabilidade de êxito 

da greve, dado o poder de barganha dos envolvidos, a exemplo do movimento 
deflagrado pelos caminhoneiros e cujos efeitos deletérios ainda se ressente fortemente 
o País. E é sob esse aspecto que a greve anunciada revela uma categoria forte e 

combatente, mas, no momento, despojada de toda e qualquer sensibilidade." 
 

De acordo com a ministra, a greve dos petroleiros se reveste de aparente abusividade. 
Na ação, a AGU e a Petrobras alegaram que não podem deixar que o Brasil seja 
afetado pelo movimento "sob pena de enormes prejuízos à sociedade, que já vem 

sofrendo consideravelmente com as paralisações de serviços em função da greve dos 
caminhoneiros". 

 
Argumentam ainda que as reivindicações não têm natureza trabalhista -argumento 
com o qual concordou a ministra do TST. 

 
Os petroleiros anunciaram a decisão de entrar em greve, por 72 horas, a partir das 0h 

de quarta-feira (30). Eles pedem a redução no preço dos combustíveis e do gás de 
cozinha, manutenção de empregos, a demissão do presidente da estatal, Pedro 
Parente, entre outros. 

 
Na ação, a AGU pedia a manutenção de todos os trabalhadores que prestam serviços 

à Petrobras e subsidiárias, sob pena de multa diária de R$ 10 milhões. 
 

Sindicato confirma paralisação nas três principais refinarias de SP 

30/05/2018 – Fonte: Isto É  
 

O Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo (Sindipetro-SP) 
confirmou a paralisação dos funcionários em três das principais refinarias da Petrobras 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/agu-e-petrobras-pedem-ao-tst-liminar-para-impedir-greve-dos-petroleiros.shtml
https://istoe.com.br/sindicato-confirma-paralisacao-nas-tres-principais-refinarias-de-sp/


em São Paulo. Na Refinaria de Paulínia (Replan), em razão da greve decretada pela 
categoria, não houve trocas de turno às 23h30 de terça-feira e às 7h15 desta quarta. 
Com isso, os funcionários que entraram às 15h30 desta terça continuam trabalhando 

para manter a unidade em operação. 
 

Em São José dos Campos, os petroleiros se concentraram em frente à portaria da 
Refinaria Henrique Lage (Revap) e, após uma assembleia, cruzaram os braços. 

Conforme o Sindipetro, um porcentual mínimo de funcionários continua trabalhando 
para manter a refinaria em operação, por razões de segurança. A Revap produz, além 
de gasolina e diesel, querosene de aviação. 

 
Na Baixada Santista, a greve afeta a Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, as 

plataformas da Bacia de Santos, os terminais da Alemoa e de Pilões e o prédio 
administrativo da Petrobras em Santos, segundo o Sindipetro. 
 

Embora a greve dos caminhoneiros tenha perdido força, soldados do Exército e 
fuzileiros navais mantêm o patrulhamento na área do Porto de Santos. Ainda havia, 

pela manhã, pequenos grupos de caminhoneiros nos acessos.  
 
MST 

Em Pernambuco, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) está 
realizando bloqueios em algumas estradas em apoio à greve dos petroleiros. No Rio 

Grande do Norte, há atos pela redução do preço do gás de cozinha e combustível. 
 

Empresas dão férias coletivas a funcionários 

30/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

Indústria se preocupa com o impacto da paralisação na vendade televisores 
paraa Copa do Mundo  
 

Férias coletivas, folgas, home office, gabinetes de crise e até a ajuda dos próprios 

funcionários. Essas têm sido algumas alternativas encontradas por empresas para 
manter a atividade nos últimos dias, marcados pelo movimento atípico nas ruas e 

pelos problemas de abastecimento em decorrência da paralisação dos caminhoneiros. 
 
"Ninguém está reclamando, o clima entre a população é de compreensão", diz o 

presidente do conselho de administração dos laboratórios Dasa, Romeu Côrtes 
Domingues. 

 
Por lá, o principal impacto foi a redução no número de pacientes: na última segunda-
feira (28), o pior dia, a queda foi de 50%. Como os estoques de insumos estavam em 

níveis razoáveis, não houve problema no atendimento, mas Domingues espera um 
gargalo para a análise e laudos de exames quando a situação se normalizar. 

 
"Teremos de contar com turnos extras ou, dependendo dos exames, refazê-los." 
Em outra empresa do setor de saúde, que pediu anonimato, carros de funcionários 

foram contratados para transportar amostras biológicas --parte do esforço para não 
causar problemas aos pacientes. 

 
As 29 plantas dos cinco polos industriais da Braskem operam em capacidade mínima 

desde a última segunda-feira. Na Votorantim Cimentos, o atendimento dos clientes 
tem sido feito de forma parcial e apresenta queda progressiva --na segunda, já estava 
abaixo de 10%. 

 
Também por falta de insumos, o Estaleiro Atlântico Sul decidiu dar férias coletivas para 

seus mais de 3.000 funcionários, e a Tramontina antecipou as férias coletivas dos seus 
cerca de 8.000 funcionários. Esse tipo de medida precisa ser comunicada aos 
sindicatos. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/empresas-dao-ferias-coletivas-a-funcionarios.shtml


A CSN deu folga para a maior parte da equipe administrativa de sua usina siderúrgica 
em Volta Redonda (RJ) na segunda-feira, mas mantém a produção inalterada, segundo 
a agência Reuters. 

 
A produtora de celulose Fibria reduziu o ritmo de produção em suas fábricas em Jacareí 

(SP) e Três Lagoas (MS). A Suzano foi obrigada a paralisar operações na segunda, 
assim como a Marcopolo, que suspendeu as atividades em suas fábricas de 28 de maio 

a 1º de junho. 
 
No setor de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, já são dez fábricas com pelo menos 

uma linha de produção temporariamente desativada, dentre elas a Whirlpool. 
 

A expectativa é que a situação das indústrias só seja normalizada duas semanas após 
o fim dos protestos, o que deve impactar a venda de TVs, por exemplo. 
 

"Estamos há das semanas do início da Copa do Mundo, período mais quente para a 
venda de televisores e há risco de faltar o produto no mercado", afirma Jorge Júnior, 

presidente da Eletros. 
 
No setor de automóveis, as indústrias pararam a produção na última sexta-feira (25), 

gerando um prejuízo na arrecadação de impostos de R$ 250 milhões por dia, segundo 
a Anfavea. 

 
No sucroenergético, 150 usinas podem parar as atividades em São Paulo até esta 
terça-feira (29), segundo a Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar), por não 

terem peças e diesel para abastecer máquinas e equipamentos nas indústrias. 
 

Inadimplência das empresas acelera pelo quinto mês e cresce 6,76% em 

fevereiro 

30/05/2018 – Fonte: Agência Brasil 

 

 
Dados são do Indicador de Inadimplência da Pessoa Jurídica apurado por SPC Brasil e 
CNDLMarcello Casal Jr/Agência Brasil 
 

O volume de empresas com contas em atraso e registradas em cadastros de 
inadimplentes cresceu 6,76% em fevereiro na comparação com o mesmo período do 

ano passado. É a quinta vez consecutiva que o indicador acelera na base anual de 
comparação. Na comparação mensal, isto é, entre fevereiro e janeiro de 2018, o 
indicador cresceu 0,90%. 

 
Os dados são do Indicador de Inadimplência da Pessoa Jurídica apurado pelo Serviço 

de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL). 

 
“O momento econômico vivido no biênio 2015-2016 impôs severas dificuldades para 
empresas e consumidores, afetando a capacidade de honrarem todos os seus 

compromissos. Ainda há efeitos da crise, mas também há sinais de retomada da 
economia. Para este ano, espera-se que, à medida que os negócios se recuperem, a 

capacidade de pagamento das empresas que têm essa dificuldade também melhore”, 
afirma o presidente da CNDL, José César da Costa. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-03/inadimplencia-das-empresas-acelera-pelo-quinto-mes-e-cresce-676-em
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-03/inadimplencia-das-empresas-acelera-pelo-quinto-mes-e-cresce-676-em


Região Sudeste lidera alta da inadimplência 
Segundo a pesquisa, o Sudeste lidera o crescimento da inadimplência entre as 
empresas. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o número de pessoas 

jurídicas negativadas na região cresceu 10,49%, a mais elevada entre os locais 
pesquisados. Em seguida aparecem, na ordem, as regiões Sul, que registrou avanço 

de 3,72% na mesma base de comparação, Centro-Oeste (3,05%), Norte (1,96%) e 
Nordeste (1,90%). 

 
Outro indicador também mensurado pela pesquisa é o de dívidas em atraso. Neste 
caso, o crescimento foi de 5,22% entre fevereiro de 2018 e o mesmo mês do ano 

passado. É a maior variação na base anual de comparação desde novembro de 2016, 
quando o índice apresentou uma alta de 6,26%. Na comparação mensal, o índice subiu 

0,72%. 
 
Setor de serviços lidera pendências 

Entre os segmentos credores, ou seja, as empresas que deixaram de receber de outras 
empresas, o destaque ficou por conta da indústria, cuja alta foi de 9,26% na 

quantidade de atrasos.  
 
No setor de serviços, que engloba bancos e financeiras, o crescimento no volume de 

atrasos recebidos de fornecedores e clientes pessoa jurídica foi de 5,23%. Já no 
comércio, a alta observada foi de 4,35%. Em termos de participação, 69% das 

pendências de empresas são devidas ao setor de serviços, 17% empresas comerciais 
e 13% da indústria. 
 

Quitação de dívidas 
O levantamento também passou a apurar os dados referentes a quitação de dívidas 

por parte das empresas. Em fevereiro de 2018, o Indicador de Recuperação de Crédito 
da Pessoa Jurídica apresentou queda de 1,52% no acumulado de 12 meses. Apesar 
da queda da recuperação, é importante notar que em meses anteriores, as quedas 

foram maiores, chegando a 8,16% em setembro de 2016. 
 

A única região a observar aumento das recuperações de crédito foi o Nordeste, com 
variação de 1,36% no acumulado de 12 meses. A queda mais acentuada foi observada 
no Sul (-6,69%), seguido do Centro Oeste (-3,07%), Norte (-2,02%) e Sudeste (-

1,30%). 
 

A análise da recuperação de crédito por setor devedor revela que, do total de empresas 
que saíram do cadastro de devedores mediante pagamento, a maior parte (46%) atua 
no setor de comércio.  

 
Além dessas empresas, 40% atuam no setor de serviços e 10% atuam na indústria. 

 

BNDES anuncia nova política para fundos destinados a microempresas 

30/05/2018 – Fonte: Agência Brasil 
 
O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, Dyogo Oliveira, e o 

presidente da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima), Carlos Ambrósio, anunciaram hoje (29), no evento Fórum de 

Investimentos Brasil, em São Paulo, uma nova política de participação do banco em 
fundos de investimento de infraestrutura e de crédito para pequenas e médias 
empresas. O aporte em produtos de investimento tem orçamento inicial de R$ 6 

bilhões. 
 

O objetivo, segundo o BNDES e a Anbima, é ampliar as alternativas para financiamento 
de projetos por meio do mercado de capitais, atraindo novos investidores. 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-05/bndes-anuncia-nova-politica-para-fundos-destinados-microempresas


Para os fundos de infraestrutura, o orçamento inicial da BNDES Participações 
(BNDESPar) é de R$ 5 bilhões. Com essa nova política, o BNDES vai poder ser cotista 
de fundos fechados que invistam prioritariamente em debêntures ou em recebíveis 

relacionados a projetos de logística, transporte, mobilidade urbana, energia, 
telecomunicações e saneamento básico. Cada fundo terá aporte máximo do banco de 

R$ 500 milhões, limitado a 30% do seu capital total. 
 

Já para os fundos de crédito corporativo, a BNDESPar vai investir R$ 1 bilhão. Os 
produtos que receberão os aportes são os fundos fechados, com prazo determinado, 
focados em pequenas e médias empresas. O foco é alcançar pequenas e médias 

empresas com receita operacional bruta de até R$ 300 milhões, limitado a até 50% 
de suas cotas. 

 

Cadeia de sucata de ferro já perde R$ 200 milhões com greve dos 

caminhoneiros 

30/05/2018 – Fonte: Isto É 
 

Com protestos de caminhoneiros chegando ao nono dia, empresas que processam e 
vendem sucata ferrosa para usinas siderúrgicas no Sul e Sudeste do País já calculam 
um prejuízo equivalente a um terço de seu faturamento mensal, ou cerca de R$ 200 

milhões. Desde o início da greve, todo o material carregado nos caminhões e 
encaminhados às usinas ficou parado na estrada, segundo Clineu Alvarenga, 

presidente do Instituto Nacional das Empresas de Sucata de Ferro e Aço (Inesfa). 
 
“As sucatas de ferro andam em média 600 km para sair de São Paulo e atender a 

demanda de usinas de aço nos Estados vizinhos, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
Santa Catarina”, conta Alvarenga, ao explicar que tanto as manifestações nas 

estradas, quanto a falta de combustível têm afetado o transporte de sucatas até o 
destino final e deixam toneladas do produto estocadas. 
 

O presidente também ressalta que o dano causado pela greve não está apenas no 
material que não é escoado para as usinas, mas que as empresas também estão com 

problema no próprio processo de reciclagem.  
 
Ou seja, a coleta de sucatas nos pequenos depósitos de materiais, nas indústrias 

metalúrgicas e automobilísticas, por exemplo, não está ocorrendo. “Parte desses 
pequenos depósitos estão na periferia da cidade e precisaríamos utilizar o Rodoanel 

para chegar até eles.” 
 
Cerca de 400 mil toneladas de sucata ferrosa são recolhidas ao mês pelas empresas, 

para serem adensadas, processadas e enviadas às usinas, de acordo com Alvarenga. 
São as chamadas sucatas de obsolescência, encontradas nos pequenos depósitos de 

catadores, como geladeiras, fogões e peças de carro em desuso, e as sucatas de 
geração, aquelas que vêm das rebarbas do que é produzido pelas indústrias. 

 

1/3 da produção de calçados está parada dentro das fábricas, diz Abicalçados 

30/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado 29-05-2018) 

 
A paralisação dos caminhoneiros e a consequente crise de abastecimento de 

combustíveis tem afetado diretamente a indústria de calçados. 
 
Até o momento, 1/3 de toda a produção está parada nas fábricas sem conseguir ser 

distribuída, conforme a Abicalçados (Associação Brasileira das Indústrias de Calçados). 
"1/3 do volume mensal de produção e vendas estão parados", afirma o presidente da 

associação, Heitor Klein. 
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Funcionários trabalhando na fábrica de calcados - Adriano Vizoni-
29.ago.2017/Folhapress  
 

A associação estima que, se a situação não for regularizada até sexta-feira (1°), 85% 
das fábricas devem suspender a produção por conta da falta de insumos. 

 
"No processo de produção, basta faltar um insumo, que a linha para totalmente. Um 

calçado feminino que tenha um enfeite, por exemplo, se ele faltar, a linha de produção 
para. Numa situação como a atual, faltam muitos insumos", afirma Klein. 
 

Segundo a mesma estimativa, se os caminhoneiros não voltarem até sexta-feira da 
próxima semana (8), 98% da produção deve parar. 

 
De acordo com Klein, a crise ainda não afetou as exportações para a Argentina, feita 
principalmente pelas rodovias. "Toda a produção da coleção outono/inverno já foi em 

janeiro e fevereiro", diz.  
 

No varejo nacional, Klein não prevê grandes impactos. "Talvez no Dia dos Namorados, 
possa faltar um produto específico", afirma. Além da crise, as vendas não estão 
aquecidas por conta do clima. "O frio demorou mais para chegar esse ano".  

 
OCIOSIDADE 

Nas fábricas com produção parada, parte dos trabalhadores vai para casa, e outra é 
utilizada em outras funções, como manutenção. 
 

"Eles são dispensados sem impacto nos salários, o que aumenta ainda mais o prejuízo 
das empresas", diz Klein. 

 

Indústrias de alimentos voltam à ativa 

30/05/2018 – Fonte: Isto É 

 
As grandes indústrias de alimentos do País chegaram a uma situação-limite e estão 

empenhadas em retomar a atividade das fábricas e a distribuição de produtos. Na 
terça-feira, 29, a catarinense Aurora anunciou que, após quatro dias de paralisação, 
os funcionários vão voltar ao trabalho nesta quarta-feira, 30. A ideia da empresa é 

cumprir a determinação da Justiça de retorno às atividades. Ao jornal O Estado de S. 
Paulo, a empresa afirmou que a Aurora negociará com caminhoneiros e recorrerá à 

força policial, se necessário, para garantir o escoamento da produção. 
 
A Aurora está enfrentando problemas tanto no campo, onde tem suínos e aves prontos 

para o abate, quanto nas unidades produtivas, onde há estoques de alimentos prontos 
que precisam ser escoados. A cooperativa Aurora é formada por 70 mil famílias rurais, 

12 cooperativas agropecuárias e 16 plantas industriais, que processam 1 milhão de 
aves, 20 mil suínos e 1,6 milhão de litros de leite por dia. 

 
A BRF, da mesma forma, passou a terça-feira empenhada em garantir o transporte de 
ração para suas unidades de criação e a entrega de animais vivos às unidades de 

criação. Fonte próxima à empresa afirmou que funcionários foram até os pontos de 
concentração de caminhoneiros nas estradas para negociar a liberação de cargas. Em 

https://istoe.com.br/industrias-de-alimentos-voltam-a-ativa/


alguns pontos, a companhia se deparou com manifestantes agressivos, recorrendo, 
nesses casos, ao apoio das polícias militar e rodoviária. 
 

Consultada pela reportagem do jornal O Estado de S. Paulo e do Broadcast (serviço 
de notícias em tempo real do Grupo Estado), a empresa disse que os esforços estão 

concentrados sobretudo na garantia de alimentação aos animais. A BRF, que é dona 
das marcas Sadia e Perdigão, disse que, após o fim das manifestações, os prejuízos 

serão medidos e informados ao mercado. 
 
Líder no setor de carne bovina no mundo, a JBS – proprietária das marcas Friboi e 

Seara – informou que retomou parcialmente as atividades de unidades que haviam 
sido paralisadas totalmente. 

 
Aos poucos 
De acordo com uma fonte do setor de alimentos, no entanto, a situação não deve ser 

normalizada até o fim da semana. Em virtude dos diferentes insumos necessários ao 
abastecimento de uma grande indústria de alimentos processados – diferentes tipos 

de proteína animal, embalagens e demais insumos -, só seria possível voltar à carga 
total de produção entre quatro dias e uma semana após a normalização da situação 
nas estradas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 

 

Temer, Eunício e Maia pedem, em nota, que caminhoneiros voltem ao 
trabalho 

30/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado 29-05-2018) 
 

Os presidentes da República, Michel Temer, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), divulgaram uma nota conjunta 

nesta terça-feira (29) pedindo aos caminhoneiros que voltassem ao trabalho, depois 
do acordo fechado com o governo, e que evitem que o movimento seja usado com 
“objetivos políticos”. 

 
“Em face do acordo firmado para por fim à greve dos caminhoneiros, que tiveram as 

suas reivindicações acolhidas, os presidentes da República, Michel Temer, do Senado 
Federal, Eunício Oliveira, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, conclamam todos 
os envolvidos nas manifestações a retornarem ao trabalho e propiciar normalidade à 

vida de todos os brasileiros”, afirma a nota conjunta. 
 

“Há necessidade indispensável de abastecer todos os setores da economia nacional, 
particularmente aos que dizem respeito a alimentação, medicamentos e 
combustíveis.” 

 
Na nota, os três presidentes se comprometem ainda a aprovar a colocar em prática 

“no menor tempo possível” as medidas do acordo assinado com os caminhoneiros e 
afirmam que “este momento, os Poderes Executivo e Legislativo estão unidos na 

defesa dos interesses nacionais”. 
 
“Importante ainda evitar que, tendo alcançado seus objetivos, esse movimento venha 

a ser usado com objetivos políticos”, diz o texto. 
 

Os três se reuniram esta tarde no Palácio do Planalto, a pedido de Temer, em uma 
tentativa de mostrar uma fachada unida frente ao movimento, depois da troca de 
acusações e dificuldades de comunicação nos últimos dias. Pela primeira vez em várias 

semanas, fotógrafos e cinegrafistas foram chamados pelo Planalto a fazer imagens do 
encontro. 

 
Apesar da tentativa de uma ação coordenada, as imagens mostram os três presidentes 
sérios e desconfortáveis em uma reunião que durou cerca de 40 minutos. 
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Governo criou um ‘cartel’, diz presidente do Insper 

30/05/2018 – Fonte: Isto É 

 
A decisão do presidente Michel Temer de ceder às exigências dos caminhoneiros e criar 

uma tabela mínima de fretes para o transporte rodoviário de cargas formará um cartel 
no País coordenado pelo próprio governo, destacou o economista Marcos Lisboa, 
presidente da instituição de ensino superior Insper.  

 
“O País ficou mais confuso. Você acabou de criar um cartel, coordenado pelo governo”, 

disse na terça-feira, 29, no Fórum Estadão A Reconstrução do Brasil, um País mais 
amigável aos negócios, realizado em São Paulo. 
 

Para Marcos Lisboa, a possível redução do PIS/Cofins do diesel – uma das medidas 
anunciadas por Temer na tentativa de pôr fim ao movimento dos caminhoneiros – é 

mais um modo de tornar o sistema tributário brasileiro ainda mais complexo.  
 
“O setor privado brasileiro tem sido pródigo em propor soluções estapafúrdias na 

contramão do ambiente de negócios, como essa (de eliminar o imposto sobre o diesel), 
e a sociedade acha razoável”, afirmou.  

 
“O setor privado bate o tempo todo em Brasília pedindo regime tributário especial. 

Não tem maior inimigo do empreendedorismo e do crescimento dos negócios do que 
alguns grupos de interesse do setor privado, e o pior é o Estado fraco que acha que 
desenvolvimento é dar benesse.” 

 
Lisboa afirmou que, para haver um ambiente de negócios competitivo e que estimule 

o empreendedorismo no Brasil, é preciso criar um sistema tributário igual para todos 
os setores da economia. Isso, acrescentou ele, significaria que alguns grupos que hoje 
pagam menos impostos teriam de pagar mais.  

 
“Olha a dificuldade que está restabelecer a reoneração da folha de pagamentos. Então, 

não temos um sistema caótico à toa. A culpa não está em Brasília, está aqui. Nós 
somos cúmplices do pesadelo, pois pedimos regimes especiais”, disse ele, que foi 
secretário de Política Econômica no Ministério da Fazenda entre 2003 e 2005.  

 
O economista ainda criticou o Simples, regime tributário que beneficia as empresas 

com faturamento bruto de até R$ 3,6 milhões por ano, e disse não ter conhecimento 
de um modelo semelhante em outro país. “Em geral, o benefício é para o 
microempreendedor (com faturamento) de US$ 100 mil.” 

 
Reforma 

Os regimes especiais de tributação também foram alvo do secretário de Promoção de 
Produtividade e Advocacia da Concorrência do Ministério da Fazenda, João Manoel 
Pinho de Mello, durante o evento. Segundo ele, a existência de vários desses regimes 

é uma dificuldade para que se crie consenso político para uma reforma tributária.  
 

“Se a produção é tão prejudicada pela estrutura tributária, deveria haver consenso 
político para a reforma. Por que não há? Todo mundo reclama do nível da carga, mas 
temos de ver quanto cada um paga. Temos mais de 40 regimes de tributação que 

diminuem a carga para alguns setores. Talvez seja por isso que ainda não se teve um 
consenso para a reforma.” 

 
Segundo Pinho de Mello, o governo está prestes a apresentar um sistema não 
cumulativo para o PIS/Cofins, com a intenção de “começar pequeno” para mostrar 

para a sociedade que o modelo funciona. “Idealmente eu gostaria de mudar tudo, mas 
talvez querer mudar tudo ao mesmo tempo é a deixa para não conseguir mudar nada”, 

disse 
 

https://istoe.com.br/governo-criou-um-cartel-diz-presidente-do-insper/


Empreendedor 
A diretora da organização de apoio ao empreendedorismo Endeavor Brasil, Camilla 
Junqueira, que também participou do debate, lembrou que a complexidade do sistema 

tributário é um dos maiores entraves para o empreendedor no País. Segundo ela, a 
falta de transparência e previsibilidade do sistema é um problema maior do que a 

carga de impostos em si. Entre os empecilhos, ela também citou a burocracia para se 
abrir e fechar uma empresa e a dificuldade no acesso ao crédito. 

 

Maioria dos postos de combustível já atende clientes em 11 capitais 

30/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado 29-05-2018) 

 
Gargalo após ato de caminhoneiros segue principalmente no Sudeste e Sul  
 

O abastecimento está sendo retomado gradualmente na maioria dos grandes centros, 
e 11 capitais brasileiras nesta terça-feira (29) têm mais da metade de seus postos 
com etanol e gasolina, a maior parte no Norte e Nordeste do país. 

 
No nono dia da paralisação dos caminhoneiros, a situação ainda é crítica em São Paulo 

e em outras 14 capitais: o cenário é de filas quilométricas de carros e motos, bombas 
de gasolina vazias e placas nos postos de "não temos mais gasolinas". Nestas capitais 
não há etanol e gasolina em mais da metade dos postos. 

 
Além de São Paulo, a situação quase "zerada" de combustível acontece no Rio e Belo 

Horizonte, em todas as capitais do Sul (Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba), em 
Brasília, Cuiabá e Goiânia, no Centro-Oeste, nas nordestinas Recife, Aracaju, João 
Pessoa, Natal e Piauí, e em Palmas, única capital do Norte desabastecida. Na capital 

paulista, sem mais os bloqueios de sindicalistas, caminhões deixaram as distribuidoras 
para abastecer os tanques secos de ao menos 300 postos, com retomada gradual do 

abastecimento. 
 
Em situação mais confortável está o Norte e parte das capitais do Nordeste. Tem 

maioria dos postos garantidos com etanol e gasolina Manaus, Belém, Porto Velho, Rio 
Branco, Macapá, Boa Vista, e também Salvador, Fortaleza, Maceió, São Luís, Campo 

Grande e Vitória.  
 
O colapso atingiu principalmente os maiores centros urbanos do Sudeste e Sul. Se os 

tanques paulistanos estão secos praticamente em 99% dos postos, no Rio a situação 
não é diferente: somente 10% dos 830 postos da cidade receberam combustível —e 

acompanhados deles, filas tomam muitos quarteirões e horas do dia de motociclistas 
e motoristas. 
 

No Rio será preciso 5 dias, diz o Sindcomb, para normalizar a situação. BH segue 
mesma linha, só 13% dos postos com algum combustível. 

No Sul, a situação de Florianópolis é uma das mais críticas: não há etanol ou gasolina 
em nenhum dos 250 postos da ilha. E ao contrário das outras capitais, sequer há 
previsão de início de reabastecimento. 

 
Mesmo grandes capitais nordestinas enfrentam filas, como no Recife; em João Pessoa, 

45 dos 140 estabelecimentos apenas estão com bombas abastecidas. A situação é 
inusitada se comparada à vizinha Maceió, onde há combustível em todos os 120 

postos. Salvador, depois de viver situação de filas quilométricas, hoje tem 175 dos 
250 postos com combustível. 
 

Nas capitais do Norte, os moradores veem filas para abastecer o carro apenas pela 
TV, de moradores do Sul e Sudeste. Manaus está totalmente normalizada: todos os 

320 postos foram abastecidos, depois de ficarem em situação crítica na última sexta-
feira. Belém está com o fornecimento normalizado.  
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Apesar de a greve já ter acabado no Amazonas, a promessa de redução de R$ 0,46 
na bomba do diesel ainda não foi cumprida e preocupa o setor, segundo Luiz Felipe 
Pinto, do Sindicombustíveis-AM. “Caiu 17 centavos o preço do diesel na distribuidora, 

mas o preço do etanol já aumentou em 17 centavos. Um consumidor está pagando 
pelo desconto do outro." 

 
Em Rio Branco, 80% dos postos estavam abastecidos. Em Boa vista, apesar da 

situação normalizada, há a a situação de grevistas controlarem a saída de caminhões 
para abastecer postos. A exceção do Norte é Palmas: nenhum dos 54 postos com 
combustível. 

 
No Centro-Oeste, o desconforto está em Cuiabá, Brasília e Goiânia. A capital federal 

conta com apenas 28% com combustível. A exceção é Campo Grande, onde 80% dos 
148 postos estão com fornecimento normalizado. 
 

Governo estuda reduzir benefícios de exportadores para cobrir gasto de R$ 

13,4 bi com diesel 

30/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Alta do dólar favorece o setor e torna os produtos brasileiros mais baratos  
 

O governo estuda reduzir benefícios tributários oferecidos a exportadores para 
compensar o gasto de R$ 13,4 bilhões que terá com a redução do preço do diesel em 

R$ 0,46 por litro até o fim do ano. 
 
A escolha por mirar os exportadores deve-se à alta do dólar, que favorece o setor, 

pois torna os produtos brasileiros mais baratos no mercado internacional.  
 

  
 
O Executivo sabe que o momento é delicado e busca tirar incentivos daqueles que 
estão obtendo margem de lucro maior, no atual cenário econômico.  

 
Os estudos estão sendo feitos com cautela para que a retirada de benefícios de um 

setor específico não produza uma nova reação com potencial de desgastar ainda mais 
o governo.  
Outro ponto que vem sendo trabalhado é uma forma de evitar que as mudanças 

precisem de aval do Congresso. Há um temor de que parlamentares fiquem sensíveis 
ao lobby de setores da indústria e se recusem a votar medidas encaminhadas pelo 

governo. 
 
Desde domingo (27), quando o presidente Michel Temer anunciou em cadeia nacional 

medidas para atender às demandas dos caminhoneiros, técnicos das equipes política 
e econômica se debruçam em números e relatórios para encontrar uma saída. 

 
A elevação de impostos, possibilidade mencionada pelo ministro Eduardo Guardia 
(Fazenda) na segunda-feira (28), foi descartada por Eliseu Padilha (Casa Civil), nesta 

terça (29).  
 

Questionado sobre quais seriam os caminhos, ele se limitou a dizer que benefícios 
serão reduzidos para compensar os custos do governo.  
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O governo vem fazendo mistério sobre a fonte de compensação até o término da 
votação do projeto de reoneração da folha de pagamento, concluída pelo Senado na 
noite desta terça-feira. 

 

Com estradas bloqueadas e pouca gasolina, feriado será de ‘ficar em casa’ no 
Paraná 

30/05/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado 29-05-2018) 

 
O feriado prolongado de Corpus Christi deste ano vai ser atípico. Com as manifestações 
dos caminhoneiros autônomos que começou na semana passada e, até a noite de 

ontem prosseguia em muitos estados, incluindo o Paraná, o movimento nas rodovias 
deve ficar baixo, mesmo com quatro dias de “folga”. Mesmo que os motoristas de 

caminhões que ainda mantinham protestos e bloqueios encerrem as manifestações, o 
abastecimento de combustível e de outros produtos demoram a ficar normalizados. 
 

A concessionária Ecovia Caminho do Mar, que administra o trecho Curitiba-Litoral da 
BR 277 e as PRs 508 e 407, nem vai divulgar uma estimativa de movimento para este 

feriado. A concessionária explica que não tem como mensurar o tamanho do fluxo nos 
próximos dias se as manifestações perdurarem, mas que deve ficar mais baixo que 
em outros feriados. No ano passado, a data teve aumento de até 20% no fluxo de 

veículos entre Curitiba e as praias. 
 

Desde a semana passada, os embarques na Rodoviária de Curitiba também ficaram 
prejudicadas com a greve dos caminhoneiros e o desabastecimento de combustíveis. 
Na última segunda-feira a queda no movimento foi de 21,25%, e a projeção é que o 

número de embarques não deve avançar tanto nestes dias. 
 

Nesta terça-feira (29), a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) e 
a Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav) emitiram nota reforçando o 
receio dos danos para o setor com o prologamento dos protestos nas rodovias do País.  

“Para além dos transtornos já ocasionados, segue a apreensão pela demora na 
suspensão da paralisação e seus efeitos cumulativos, e se não tivermos uma solução 

a curto prazo, todos arcaremos com prejuízos.  
 
Algumas agências de viagens associadas já nos reportaram impacto no movimento de 

vendas por conta da crise de abastecimento provocada pela greve dos caminhoneiros. 
A procura que vinha crescente para a temporada de julho, por exemplo, se encontra 

estagnada”, diz a nota. 
 
Sobre o feriado de Corpus Christi, as entidades dizem que “monitoram de perto a 

situação em todo o País, mas também contam com o apoio de companhias aéreas e 
hotéis nas remarcações necessárias”. 

 
Polícia Rodoviária Federal vai ‘endurecer’ ação 

Após reunião com presidente da Confederação Nacional dos Transportadores 
Autônomos (CNTA) Diumar Bueno, na qual ele afirmou que há caminhoneiros sendo 
ameaçados para não voltarem às estradas por ´infiltrados´, o comandante da Polícia 

Rodoviária Federal do Paraná (PRF-PR), Adriano Furtado, garantiu que a corporação 
não vai mais permitir qualquer bloqueio nas estradas do Paraná. E para isso, vai contar 

com o apoio do Exército e da Polícia Militar. Todos os policiais militares já foram 
convocados e estão de prontidão nos quartéis.  
 

“Vamos ser firmes na atuação de reestabelecer a normalidade no Paraná, com diálogo 
e autoridade quando o diálogo não tiver mais espaço. O caminhoneiro que deseja 

seguir na estrada vai contar com nossa segurança. Nós vamos fazer as ações 
planejadas. Todas as forças de segurança estão envolvidas na ação”, afirmou Furtado. 
Sobre os caminhões apedrejados por manifestantes por tentarem seguir viagem, 

Furtado diz tudo está sendo investigado e que são situações pontuais. 
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Na terça, apesar do acordo já firmado entre governo federal e o comando dos 
caminhoneiros nos últimos dias, protestos foram mantidos no Paraná. Presente na 
reunião com a PRF, o presidente da CNTA, Diumar Bueno voltou a dizer que quem se 

mantém no protesto não é caminhoneiro, mas ‘infiltrado’ político. 
 

Em Curitiba, Corpus Chirsti terá ações nesta quarta e quinta 
As comemorações do Corpus Christi em Curitiba começam nesta quarta-feira, com 

programação a partir das 19 horas até 22 horas, com uma vigília, apresentações e até 
uma feira gastronômica na Praça Nossa Senhora de Salete. A feira gastronômica, com 
food trucks, segue na quinta-feira (31). 

 
Ainda no fim da madrugada, começa a confecção do tapete na Avenida Cândido de 

Abreu, desde o obelisco da Praça Tiradentes até as imediações do prédiod a Prefeitura 
de Curitiba.  
 

A partir das 13 horas, os fiéis irão à Praça Tiradentes, onde o Coral das Comunidades 
fará uma apresentação, seguida de animação com o Ministério Evangelizar é Preciso e 

o padre Reginaldo Manzotti. A Santa Missa ocorre às 15 horas, celebrada pelo 
arcebispo, dom José Antônio Peruzzo, em frente à Catedral. 
 

Bloqueios 
O Corpus Christi provoca bloqueios no Centro e Centro Cívico a partir de hoje. Com a 

vigília de oração na Nossa Senhora de Salete, às 19 horas de hoje, o acesso ao local 
(pela rotatória da Rua Deputado Mário de Barros e a Rua Prefeito Rozaldo Gomes 
Leitão) terá o fluxo de veículos interrompido das 18 às 22 horas. 

 
Para a confecção dos tapetes, a partir das 8h30 de amanhã, o trecho entre a rotatória 

da Rua Deputado Mário de Barros até a rotatória da Prefeitura será bloqueado até o 
fim do evento, previsto para as 22 horas.  
 

Prefeitura entra com ação para desbloquear estradas e permitir 

abastecimento de alimentos em Curitiba 

30/05/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado 29-05-2018) 
 
Por determinação do prefeito Rafael Greca, a Procuradoria Geral do Município está 

entrando com ação de Tutela de Urgência com o objetivo de obter ordem judicial que 
possibilite a volta do abastecimento à Ceasa (Central de Abastecimento do Paraná) 

em Curitiba, responsável pela distribuição de alimentos em toda a capital. 
 
A unidade fica às margens da BR-116 e sofre com os bloqueios impostos pela greve 

nacional no setor de transportes, que impedem a chegada de gêneros alimentícios. 
 

O prefeito anunciou a medida a lideranças do setor produtivo reunidos nesta terça-
feira à noite no Palácio 29 de Março para discutir a crise. Entidades como Ocepar e 

Fecomércio estudam medidas semelhantes e apoiaram a iniciativa. 
 
“Meu dever é insistir na defesa da cidade”, disse Greca. “É uma questão de defesa 

social, de defesa civil, de sobrevivência econômica e de humanidade.” 
 

A ação busca garantir o direito de ir e vir em Curitiba, destacou o prefeito, que 
defendeu a importância da reabertura de todas as estradas no estado. 
 

“Consideramos também o risco de desabastecimento que aflige nossa cidade”, afirmou 
Greca, citando que 11 mil refeições diárias de programas do Sesc e da Fecomércio 

estão sob risco, além das 4.700 refeições servidas nos Restaurantes Populares de 
Curitiba. 
“Precisamos garantir também o abastecimento do Mercado Municipal, dos 15 Sacolões 

Populares, dos 40 Armazéns de Família, dos quais 33 ficam em Curitiba e sete nas 
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cidades vizinhas, das 92 feiras livres e dos 900 supermercados da nossa grande 
cidade”, afirmou o prefeito. 
 

Respaldo 
Greca ressaltou que decisões da Justiça e medidas do governo federal foram tomadas 

no mesmo sentido do que pede a ação curitibana, que é o de restabelecer a 
normalidade no abastecimento e o livre trânsito nas estradas. Foi o caso da liminar 

contra a greve do setor de transportes emitida pelo Superior Tribunal de Justiça e do 
decreto da Presidência da República atendendo medidas reivindicadas pelo 
movimento, por exemplo. 

 
Apoio 

Representante da Ocepar (Organização das Cooperativas do Paraná), Flávio Turra 
destacou que ação da Prefeitura é um importante instrumento de pressão, que tende 
agilizar a solução da crise atual. “É um tipo de inciativa fundamental”, afirmou ao final 

do encontro com o prefeito. 
 

“A situação está ficando muito crítica. O desabastecimento está sendo quase 
generalizado. Estamos falando de quase 40 mil empresas prejudicadas só no setor de 
alimentos no Paraná”, disse o presidente da Fecomércio, Darci Piana. “A entidades 

estão em sintonia com as autoridades. Hoje estivemos com o prefeito, ontem 
estivemos com a governadora para encontrar soluções.” 

 
Participantes 
Participaram na reunião os presidentes da Fecomércio-Pr, Darci Piana; da Associação 

Comercial do Paraná (ACP), Gláucio Geara; da Federação das Empresas de Transporte 
de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar), Sérgio Malucelli; o gerente técnico e 

econômico da Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), Flávio Turra; o 
superintendente da associação paranaense de supermercados (Apras), Valmor Antônio 
Rovaris; o gerente jurídico e corporativo de controle da Federação das Indústrias do 

Estado do Paraná (Fiep), Celio Roberto de Morais. 
 

Também estiveram o vice-prefeito e secretário municipal de Obras Públicas e 
Infraestrutura, Eduardo Pimentel; o secretário do Governo Municipal, Luiz Fernando 
Jamur; o secretário municipal do Abastecimento, Luiz Gusi; o secretário municipal da 

Defesa Social, Guilherme Rangel; a superintendente da secretaria municipal de 
Finanças, Daniele Regina dos Santos; o superintendente da secretaria municipal da 

Defesa Social, Carlos Celso dos Santos Junior; o diretor-geral da Guarda Municipal, 
Odgar Nunes Cardoso; e Nelson de Lima Ribeiro, da Defesa Civil Municipal. 
 

Falta de produtos é similar à de país com desastre natural 

30/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Grandes redes varejistas não conseguem enviar os itens já estocados para as 
lojas  
 

A falta de produtos em supermercados atingiu patamares comparáveis ao que se vê 
em países onde ocorrem desastres naturais, segundo a Neogrid, empresa 
especializada em gestão de estoque de varejo, que acompanha mais de 25 mil lojas 

no país. 
 

No domingo (27), o indicador conhecido como ruptura, que aponta a ausência do 
produto na prateleira, foi para 11,6% no arroz, que começou o mês de maio no 
patamar de 4,6%, considerado normal. 

 
A falta do feijão subiu dos habituais 3,5% no início do mês para 9,2%, segundo a 

Neogrid. O salto, causado pela quebra no abastecimento e pela corrida dos 
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consumidores aos mercados, é o mais alto em 15 anos, segundo Robson Munhoz, vice-
presidente de operação da Neogrid. 
 

"É o tipo de coisa que se vê quando há desastre natural, coisa que não tem no Brasil", 
diz. 

 
Até as grandes redes varejistas, cujos centros de distribuição e armazenagem 

costumam ter capacidade para até 20 dias, segundo o executivo, foram afetadas 
porque não conseguem enviar os itens já estocados para as lojas. 
 

Quem foi a grandes supermercados nos últimos dias percebeu que sobraram mais 
produtos de marcas próprias, aquelas do próprio grupo varejista, sem a bandeira de 

um fabricante. "Isso acontece porque a marca própria geralmente tem mais 
retaguarda no estoque porque são produtos de maior margem de lucro", diz Munhoz.  
 

Carlos Eduardo Santos, presidente da Abrappe (associação de prevenção de perdas) 
afirma que o problema de ruptura exagerada nos supermercados já tinha sido 

superado desde os tempos de hiperinflação, mas a causa naquela época era o 
descontrole dos estoques devido à variação dos preços. Hoje o problema está em toda 
a cadeia de abastecimento, desde o fornecimento de ração para os frangos até o gás 

usado para assar pães nos supermercados. 
 

Editorial: O tamanho dos custos 

30/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

É preciso serenidade enquanto o setor de logística, amparado pelas 
autoridades, restabelece a normalidade 
 

 
Aniele Nascimento/Gazeta do Povo  

 
Conforme vai chegando ao fim o 9º dia de greve dos caminhoneiros, à medida que as 

lideranças difusas do movimento vão recomendando o encerramento da paralisação, 
uma vez que o governo já atendeu até mais do que as reivindicações iniciais da 
categoria, as atenções do país vão se voltando à normalização do abastecimento, em 

especial dos bens de necessidade básica. Nesses dez dias, o Brasil já perdeu, em 
estimativas conservadoras, cerca de R$ 34 bilhões em vários setores da economia.  

 
A grande preocupação, agora, é que a radicalização dos setores mais extremados, que 
resistem a sair das estradas, gere pânico desnecessário e agrave um quadro já de 

alerta. Nesse momento difícil, é preciso serenidade enquanto o setor de logística, 
amparado pelas autoridades, restabelece a normalidade no transporte e no 

abastecimento dos estoques. 
 
Por mais que haja quem simpatizasse com as demandas dos caminhoneiros, a falta de 

razoabilidade das ações de bloqueio vai cobrando um preço cada vez mais alto. 
Segundo a Associação Brasileira de Indústrias Exportadores de Carne (Abiec), 107 das 

109 unidades de produção estão paradas. A Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA) já tinha informado que, até o domingo, perto de 70 milhões de aves tinham 
sido mortas. O mesmo problema atinge as criações de suínos e peixes, às quais falta 

ração. A Associação Brasileira de Laticínios, por sua vez, estima em 300 milhões os 
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litros de leite descartados. No Paraná, que é o estado com o maior número de rodovias 
bloqueadas na noite desta terça-feira (29), só o Sistema de Cooperativas estima RS 
200 milhões diários de prejuízos.  

 
Há preocupação também com a colheita de café e laranja, e com a janela de 

oportunidade para o plantio de trigo – o Paraná é o maior produtor do país. Outros 
setores, como a indústria de automóveis, de remédios e o varejo também contabilizam 

perdas. Todo esse esfriamento na atividade econômica gera ainda um declínio na 
arrecadação tributária, estimada em R$ 3,86 bilhões até o momento.  
 

As perdas econômicas até aqui já foram gravíssimas  
 

Com tamanha desestabilização da produção e da logística no país, era de se esperar 
que os estoques nos supermercados começassem a baixar, o que já se verifica no 
Paraná e no Espírito Santo, por exemplo.  

 
Sabe-se bem que a situação não vai se normalizar do dia para a noite, pois será preciso 

reintegrar toda a rede logística do país e há muitos focos de resistência isolados, 
principalmente no Sul do país.  
 

Nesse cenário, as associações de supermercados reconhecem que não há motivo para 
pânico, mas o crucial é garantir o cumprimento dos acordos com os governos estaduais 

e federal, que já cederam até mais do que o movimento pleiteava de início, e que os 
caminhões que transportam alimentos não sejam impedidos de circular, a fim de não 
comprometer a segurança alimentar do país.  

 
As autoridades têm se empenhado em garantir isso e associações como a Abcam e a 

CNTA já anunciaram que os caminhoneiros, cientes da responsabilidade que carregam 
sobre suas rodas, querem voltar a rodar.  
 

As perdas econômicas até aqui já foram gravíssimas, demorarão a se estabilizar e 
devem ter um impacto considerável no desempenho econômico do país. Qualquer 

entrave à normalização ou atropelo nas cidades só fará derrubar ainda mais uma 
economia que já patina para retomar o crescimento.  
 

Nenhum setor da vida nacional deseja que a isso venham a se somar prejuízos sociais 
ainda mais graves. Mais do que nunca, é hora de os caminhoneiros atenderem ao 

chamado à responsabilidade e trabalharem, juntamente a todos os brasileiros, pela 
normalização da vida econômica do país.  
 

É verdade que as consequências políticas desse movimento ainda precisam ser 
contabilizadas, mas não se pode esquecer que estamos a poucos meses das eleições, 

o que é uma razão ainda mais forte para se evitar ações autoritárias, de todo modo 
inaceitáveis em um ambiente democrático.  

 
Sabemos, e já afirmamos neste espaço, que os brasileiros estão cansados dos 
escândalos de corrupção, da alta carga tributária que não se reverte em bons serviços 

públicos, de uma classe política que transformou o Congresso Nacional em um balcão 
de negócios e de um presidente da República que carrega pouquíssima autoridade 

moral.  
 
Mas são as eleições de outubro o momento adequado para repactuar o país – e um 

momento no qual esse pacto poderá ser feito com os menores custos econômicos e 
sociais para um Brasil já tão combalido.  

 
 
 



Greve de caminhoneiros causa prejuízo diário de R$ 200 milhões às 

cooperativas do PR 

30/05/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado 29-05-2018) 

 

 
 
A paralisação de caminhoneiros já gerou prejuízo de R$ 200 milhões por dia  às 

cooperativas do Paraná, segundo dados do Sistema Ocepar,. “O desabastecimento da 
população é o que mais nos preocupa neste momento”, afirma o presidente do Sistema 
Ocepar, José Roberto Ricken.  

 
De acordo com ele, o setor cooperativista tem um papel relevante na cadeia de 

alimentos, envolvendo milhares de agricultores paranaenses, que estão impedidos de 
escoar suas produções até as unidades de processamento. As cooperativas do Paraná 
estão deixando de abater diariamente 12.700 suínos, 2,3 milhões de frangos e 180 

mil tilápias.  
 

Além disso, outros 3 milhões de litros de leite não estão sendo industrializados por 
dia. Vinte e cinco unidades frigoríficas de cooperativas estão com as atividades 
suspensas deste o início dos bloqueios nas estradas do Estado. São cerca de 50 mil 

funcionários dispensados. “Estamos calculando um prejuízo que já supera R$ 1 bilhão 
para o agronegócio paranaense até agora”, destaca Ricken. 

 
Entrevista – No final da manhã desta terça-feira (29/05), Ricken concedeu entrevista 
à RPC, ao vivo, acompanhado do presidente da Fecomércio, Darci Piana. Ambos 

voltaram a manifestar preocupação com o desabastecimento nas cidades.  
 

Eles sugeriram que, junto com a Defesa Civil do Estado do Paraná e anuência dos 
líderes do movimento dos caminhoneiros, seja permitido o transporte de gêneros 
alimentícios para supermercados, panificadoras e restaurantes, em comboios de 

caminhões com escolta policial. De acordo com Piana, o restaurante do Sesc/PR, que 
serve seis mil refeições por dia em Curitiba, tem estoque suficiente para apenas mais 

dois dias. 
 
Comitê de Monitoramento – O Sistema Ocepar criou um comitê de monitoramento da 

crise para acompanhar os desdobramentos do movimento dos caminhoneiros e os 
impactos para as cooperativas do Paraná. “Estamos permanentemente reunidos com 

as autoridades, buscando soluções”, acrescenta Ricken. Ainda de acordo com ele, o 
comitê também está atuando em âmbito nacional, por meio da OCB (Organização das 
Cooperativas Brasileiras) e Frencoop (Frente Parlamentar do Cooperativismo). 

 

Procuradoria abre ação contra transportadoras suspeitas de locaute 

30/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O MPF (Ministério Público Federal) entrou com ação na Justiça para que duas 

transportadoras de combustíveis, suspeitas de locaute, voltem a operar normalmente 
no Rio Grande do Sul. Os investigadores sustentam que as empresas reduziram o 
abastecimento no estado, em apoio à greve dos caminhoneiros. 

https://www.bemparana.com.br/noticia/greve-de-caminhoneiros-causa-prejuizo-diario-de-r-200-milhoes-as-cooperativas-do-parana
https://www.bemparana.com.br/noticia/greve-de-caminhoneiros-causa-prejuizo-diario-de-r-200-milhoes-as-cooperativas-do-parana
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/procuradoria-abre-acao-contra-transportadoras-suspeitas-de-locaute.shtml


Conforme a ação, a Transportes Dalçoquio e a Henrique Stefani Transporte e Logística, 
principais responsáveis por levar combustíveis da BR Distribuidora aos postos gaúchos 
e ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, têm se negado a prestar 

o serviço. 
 

“Dada a concentração, nas empresas referidas, da atividade de distribuição de 
combustíveis entre as refinarias e os postos de atendimento à população e aos órgãos 

públicos, o movimento de protesto e paralisação nelas encontra importante fonte de 
sustentação”, diz trecho da peça enviada na segunda (28) à Justiça Federal. 
 

Piquetes organizados em frente aos locais de saída de caminhões atrapalharam a 
logística de distribuição no RS. Porém, o MPF sustenta que motoristas das empresas 

não se apresentaram para dirigi-los mesmo quando a PRF (Polícia Rodoviária Federal) 
montou esquema de escolta. 
 

A Dalçoquio opera com 12 caminhões-tanque e a Henrique Stefani, com 12. Cada um 
faz média de dois carregamentos diários. 

 
Os procuradores alegam que um veículo da Henrique Stefani ficou estacionado no pátio 
da BR Distribuidora, apesar das filas nos postos estado afora. Eles anexaram na ação 

manifestações veiculadas em redes sociais, nas quais um dos responsáveis pela 
Dalçoquio, o empresário Emílio Dalçoquio, apoia a greve. 

 
“Tal pessoa é um dos grandes incentivadores da paralisação dos transportadores e dos 
atuais bloqueios promovidos em refinarias de petróleo e distribuidoras de 

combustíveis”, diz trecho da ação. 
 

O MPF afirma que as empresas, ao impedir “a livre circulação de bens, a movimentação 
da economia e a produção de riqueza”, cometem infração contra a ordem econômica. 
A ação pede liminares para que as empresas voltem a transportar o mesmo volume 

de combustíveis dos 30 dias anteriores à greve. Para assegurar o direito ao protesto, 
requer que elas só sejam autorizadas a parar 24 horas a cada 96 de operação. 

 
Outro pedido é para que o Judiciário fixe multa de R$ 1 milhão em caso de 
descumprimento dessas medidas, ainda sob análise. 

 
A Folha consultou nesta terça (29) o MPF no Distrito Federal e nos 26 estados. A 

maioria não respondeu ou ainda não abriu inquéritos para investigar abusos 
relacionados à greve. 
 

No Rio, procuradores fizeram diligências à Refinaria Duque de Caxias e constataram 
que parte dos manifestantes responsáveis por piquetes não tinham pautas 

relacionadas ao preço dos combustíveis. Pediam, na prática, intervenção militar. 
 

Em Marília (SP), os investigadores foram acionados por conta do suposto sequestro, 
por manifestantes, de um caminhão-tanque que se dirigia a um posto de combustíveis. 
O veículo foi devolvido à transportadora após negociação. 

 
No Espirito Santo, o MPF pediu à Polícia Federal a instauração de inquérito para 

apurar eventual transgressão à Lei de Segurança Nacional, cujas penas, se somadas, 
podem ultrapassar os 30 anos de reclusão. 
 

“Entre os crimes que estão sendo apurados está o de sabotagem. Esse tipo de ação 
tem sido noticiada com frequência pela mídia, mostrando a paralisação total ou parcial 

das vias de transporte e de serviços públicos essenciais para o país, por 
exemplo”, informou a Procuradoria. 
 



OUTRO LADO 
Procurada pela Folha, a Dalçoquio informou que não se pronunciaria sobre ação. Em 
comunicado divulgado em seu site na sexta (25), a empresa informou que entende e 

apoia a busca por “uma nova política de preços dos combustíveis, dentre outros pleitos 
mais, o que se faz necessário, dada a realidade desse destacável setor da economia”. 

“Porém, não pactuamos com movimentos violentos e de depredação patrimonial, como 
se fez parecer, pelas redes sociais, no dia de hoje”, diz a nota. 

 
A Dalçoquio acrescentou que as declarações de Emílio Dalçoquio são pessoais, não 
retratando “pensamentos e interesses da administração da empresa”. 

 
O gerente de Segurança em Negócios da Henrique Stefani, Paulo Mendes, negou 

prática de locaute. Ele explicou que a empresa continua com todos os caminhões em 
operação, mas, por conta dos piquetes e da necessidade de escolta, os veículos não 
conseguem fazer o mesmo número diário de viagens. “A gente reduz a capacidade de 

entrega por conta das restrições. Há momentos em que não podemos recolher 
[combustível]”, justificou. 

 
O gerente afirmou que a ação do MPF o surpreendeu, pois a empresa prestou 
esclarecimentos à Polícia Federal.   

 

Transportadora pode ser multada em até R$ 9,2 milhões por bloqueios, 
segundo AGU 

30/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Pelo país, manifestantes começam a deixar rodovias; alguns tiveram apoio de 
escolta policial  
 

A AGU (Advocacia-Geral da União) encaminhou ao STF (Supremo Tribunal Federal) 
lista com 96 transportadoras suspeitas de descumprir a ordem de liberação das 
estradas durante a paralisação dos caminhoneiros. Pelo país, manifestantes 

começaram a deixar os pontos de mobilização, apesar de ameaças e pressão. 
 

O ministro do Supremo Alexandre de Moraes havia imposto, na sexta-feira (26), multa 
de R$ 100 mil por hora para o descumprimento da decisão de desobstruir as vias. 
A AGU cobra agora o pagamento de multas no total de R$ 141,4 milhões. 

 
O valor resulta das fiscalizações realizadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Os 

dados foram enviados à AGU nesta terça-feira (29). 
 
De acordo com o órgão federal, foram constados flagrantes nas BRs 282, 116, 101, 

230, 040, 050, 226 e 364, em 12 municípios de oito estados. 
 

A AGU informou ao Supremo as placas dos veículos e CNPJ das transportadoras. As 
multas variam de R$ 400 a R$ 9,2 milhões. 
 

Enquanto o governo amplia o cerco judicial contra a paralisação, que chega do 
décimo dia, caminhoneiros começaram a rodar. 

 
Pela manhã, no km 162 da via Dutra, em São Paulo, houve bate-boca após um grupo 

reclamar de cansaço e dizer que quer ir embora. Alguns caminhões e veículos de 
menor porte conseguiram sair. 
 

Uma carreta que tentou deixar o acampamento às margens da rodovia foi cercada por 
um grupo que batia na lataria do baú e gritava palavrões para o condutor. 

 
Dois homens com tijolos na mão ameaçaram o motorista de um caminhão que passava 
pela via e iria desrespeitar a ordem de parada. Não houve danos. 
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A dispersão começou no meio da manhã. "Dormir no caminhão até vai, mas eu estou 
passando as noites numa Fiorino há uma semana", reclamou um homem. 
 

Outros participantes insistiam para que a paralisação continue. Um deles disse que 
não quer "voltar para casa com a cabeça baixa, feito um covarde, sem atingir os 

objetivos". 
 

Logo depois, agentes da PRF passaram pelo local aconselhando os manifestantes a 
liberar os motoristas que querem ir embora. 
 

O clima de divisão, então, ficou mais intenso, com discussões entre os que defendem 
a permanência e os que querem abandonar o protesto. 

 
"É isso que eles [autoridades] querem, dar um xeque-mate e acabar com a nossa 
união no final", protestou um motorista. Nesse momento, alguns motoristas 

conseguiram sair do acampamento. 
 

Por volta das 14h30, a Polícia Militar chegou à Dutra para escoltar caminhoneiros que 
quiseram deixar o acampamento. 
 

Motoristas que não quiseram se identificar disseram que quem tentava deixar o local 
estava sendo hostilizado. Um caminhão passou pelo local com pneus furados. 

 
Alguns caminhões usaram a escolta para deixar o local, sob aplausos de uns e gritos 
de "covarde" de outros. 

 
A PM diz que está fazendo a escolta somente no trecho perto de Jacareí. 

 
Às 16h40, a PM afirmou que mais de 20 caminhões haviam deixado o local. 
 

Os manifestantes que estão no km 280 da Régis, Embu das Artes (Grande SP), um 
dos pontos em que foram aplicadas multas da AGU, se mostram mais resistentes. 

 
Eles evitam dar entrevistas e falam apenas sob anonimato. Muitos dizem ter medo de 
serem apontados como líderes e depois serem presos. No grupo há caminhoneiros que 

dizem querer deixar a greve, principalmente entre motoristas de veículos de pequeno 
porte. 

 
No fim da manhã, a informação de que o governador Márcio França (PSDB) teria 
chegado a um acordo com os caminhoneiros foi recebida com ceticismo. 

 
Em outros locais do país, o policiamento agiu para retirar das manifestações pessoas 

que não eram caminhoneiros, diz o governo. O ministro-chefe do GSI (Gabinete de 
Segurança Institucional), Sérgio Etchegoyen, informou que sete infiltrados foram 

presos no Maranhão. 
 
Segundo ele, foram detidos por ação criminosa e houve a necessidade de emprego de 

força pela PRF e pelas Forças Armadas também no Piauí e no Acre. 
 

O ministro fez a declaração após reunião, no Palácio do Planalto, de acompanhamento 
da situação da crise de desabastecimento de combustíveis e de alimentos. 
 

"As manifestações políticas estão acontecendo em núcleos urbanos. Então, temos de 
tratar e estamos tratando desse assunto para não obstruir as conversas com os 

caminhoneiros", disse. 
 
Segundo ele, o cenário desta terça é melhor do que o da segunda-feira (28), com a 

redução do número de bloqueios nas rodovias. 



O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse também que a previsão do 
governo federal é que um desconto de R$ 0,46 no preço do óleo diesel chegue até o 
fim desta semana às bombas dos postos de gasolina. 

 

Aumenta número de pontos de manifestação no RS 

30/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 29-05-2018) 

 
No Rio Grande do Sul, o número de pontos de manifestação de caminhoneiros em 

rodovias estaduais cresceu durante a terça-feira (29). Pela manhã, o Comando 
Rodoviário da Brigada Militar identificava 112 pontos. No final da tarde, a estimativa 
era de 137, com outras 15 previsões de protestos. 

 
No final da tarde, em coletiva convocada pelo gabinete de crise do governo do Estado, 

o Comando Militar do Sul (CMS) anunciou que, a partir desta terça, o Exército 
começará a executar corredores de segurança nas estradas do Rio Grande do Sul para 

apoiar caminhoneiros que pretendem voltar ao trabalho. 
 
O escoamento da produção é prioridade das operações, segundo o general Geraldo 

Antônio Miotto, responsável pelo CMS. 
 

"Chegou o momento do limite do caos e quem está sofrendo com isso é o pequeno 
produtor que não consegue escoar a produção. No entorno das pequenas cidades do 
Interior também não tem condições de estocagem", disse ele. 

 
Nesta quarta-feira (30), os petroleiros da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), que faz 

abastecimentos nos três estados da região sul, entram em greve. 
 
O local, que tem servido como ponto de concentração de protestos em apoio à 

continuidade da greve e pró-intervenção militar, deve receber ainda um acampamento 
da CUT a partir desta quarta, em apoio aos trabalhadores da refinaria. 

 
O Ministério Público Federal no estado entrou com ação para garantir que o 
abastecimento de combustíveis seja normalizado. A ação pede ainda a "cessação dos 

atos de protesto".  
 

Mesmo parados, caminhoneiros atropelaram Temer 

30/05/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado 29-05-2018) 
 

 
 

A manifestação dos caminhoneiros que parou o Brasil e deixou os cidadãos 
desabastecidos de produtos básicos até combustível de aviação demonstrou uma 
tremenda inabilidade do presidente Michel Temer (MDB) em conduzir toda esta 

negociação. Antes mesmo do início dos bloqueios nas rodovias, o presidente foi 
avisado do risco de uma paralisação nacional. Mas Temer deu de ombros.  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/aumenta-numero-de-pontos-de-manifestacao-no-rs.shtml
https://www.bemparana.com.br/noticia/mesmo-parados-caminhoneiros-atropelaram-temer


Assistiu impávido e inerte a movimentação dos caminhões nas rodovias federais e 
estaduais de todo o país.  
 

Dia após dia a manifestação ganhava mais força. O ápice da desastrosa estratégia 
capitaneada por Temer veio com o anúncio de que as forças federais estavam 

autorizadas a desbloquear as estradas.  
 

A decisão foi tão atabalhoada que até mesmo os militares consideraram a medida 
descabida. Portanto, é extremamente razoável afirmar que mesmo parado, os 
caminhoneiros atropelaram o presidente Michel Temer. Mostraram que estamos 

subordinados a um governo fraco, frouxo.  
  

A cada decisão mal sucedida, o movimento dos caminhoneiros ganhava mais e mais 
força – inclusive apoio popular. E como em toda negociação, passaram a ter mais 
poder de barganha.  

 
A cada dia que passava o governo enfraquecia e, diametralmente, o movimento dos 

caminhoneiros ganhava força.  Acuado na mesa de negociação, vendo o Brasil parar, 
Temer abriu as pernas e atendeu aos pleitos e principais reivindicações dos 
caminhoneiros. Teve de ceder ainda mais, j[á que o movimento persiste nas estradas.  

 
Temer, assim como outras centenas de políticos, está ultrapassado. Acostumado a 

praticar uma política velha, sombria, de coronelismo, conchavos e avesso à 
transparência e ao diálogo.  
 

Basta ver seus recorrentes e perturbadores encontros na calada da noite com 
empresários e até mesmo com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). E depois 

de tais encontros virem à tona, a explicação é estapafúrdia que não convence sequer 
uma criança de 10 anos.  
 

O presidente Temer entrou na política em 1981 quando ingressou no PMDB. Deste 
então passou por diversos cargos e sempre foi um dos principais caciques da legenda 

– a maior do Brasil. E esta expressiva bancada no Congresso Nacional fez com que 
todos os presidentes da República tiveram que negociar com o PMDB a 
governabilidade. Temer, portanto, viveu numa época em que “tudo pode”.  

 
Não havia Ministério Público isento – muito menos Polícia Federal. Transparência era 

uma utopia. Juízes chegavam às cortes com a benção dos políticos. Era um cenário 
propício e extremamente fértil para a corrupção. E ela se propagou e se enraizou a tal 
ponto que a política virou um trampolim para o enriquecimento rápido e ilícito.  

 
O perfil destes políticos está pouco a pouco sendo dizimado. E a Operação Lava Jato 

acelerou este extermínio para o bem da população brasileira. Mas algumas das velhas 
raposas parece que não entenderam o novo momento.  

 
A corrupção, claro, teve que evoluir e assistimos hoje a sofisticados esquemas e 
transações envolvendo offshore fora do país. A roubalheira não vai passar. Novamente 

ela vai evoluir. Mas as polícias e os órgãos de controle estão mais atentos e pouco a 
pouco, entre uma fase e outra da Lava Jato, vai prendendo, processando, condenado 

e aposentando na cadeia a velha política.  
 
Além de demonstrar que Temer está ultrapassado, os caminhoneiros mostraram o 

quão somos dependentes do trabalho diário e até então invisível deles. Faltou desde 
batata até combustível para avião.  

 
Vimos uma corrida transloucada por serviços básicos. Estivemos muito perto de 
assistirmos ao colapso. Politicamente o Brasil já está na lona e por muito pouco os 

brasileiros não foram nocauteados. 
 



'Não temos mais como negociar', diz Temer sobre greve de caminhoneiros 

30/05/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado 29-05-2018) 
 

O presidente Michel Temer afirmou nesta terça-feira (29) que não há mais como 
disponibilizar recursos federais para convencer os caminhoneiros grevistas a 
interromper paralisação nacional. 

 
Segundo ele, não há como negociar novas concessões, uma vez que já foram 

esgotados todos os meios financeiros para se chegar a um acordo com a categoria. 
 
"Nós esprememos todos os recursos governamentais para atender aos caminhoneiros 

em reivindicações legítimas e para não prejudicar a Petrobras. A esta altura, não temos 
mais como negociar, não temos mais o que fornecer", disse. 

 
Em entrevista à TV Brasil, o presidente disse acreditar que a crise de desabastecimento 

de alimentos e combustíveis será encerrada a partir desta quarta-feira (30). 
 
"Eu percebo que os líderes dos movimentos estão dizendo para voltar ao trabalho. E 

isso está começando a dar resultado", afirmou. 
 

Ele observou que, até o momento, a Polícia Federal já instaurou 47 inquéritos contra 
militantes políticos que se infiltraram nos bloqueios rodoviários. 
 

"É preciso exercitar a autoridade prevista no texto constitucional. Se necessário for, 
nós ainda a utilizaremos. Mas eu acho que não haverá necessidade, porque os 

movimentos estão se desmobilizando", disse. 
 
Só a diminuição do óleo diesel teve um impacto de R$ 13,4 bilhões nas contas 

governamentais. A equipe econômica estuda agora que fontes de recursos poderão 
ser usadas para compensar a perda. 

 
"O governo federal chegou ao limite de disponibilidade. Não há como ceder mais nada 
que represente custo", disse à reportagem o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. 

 
Ele antecipou que o governo federal pretende deslocar valores da reoneração da folha 

de pagamento, aprovada no Congresso Nacional, e das cobranças da Cide e do 
PIS/Cofins.  
 

O restante, segundo ele, será feito por remanejamento de recursos fiscais, ainda não 
definidos. 

 

Temer reafirma que não quer mudar a política de preços da Petrobras 

30/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Um dia depois de apresentar novo pacote para desmobilizar a greve dos 
caminhoneiros, e diante da recuperação parcial do valor das ações a Petrobras, 

o presidente Michel Temer reafirmou nesta terça-feira (29) que não pretende alterar 
a atual política de preços da estatal. 

 
Em entrevista à TV Brasil, ele ressaltou que, nos últimos dois anos, a empresa estatal 
se recuperou de uma "situação economicamente desastrosa" e lembrou que, na 

tentativa de chegar a um acordo com a categoria grevista, estabeleceu um prazo de 
60 dias para que não tenha elevação no preço do óleo diesel. 

https://www.bemparana.com.br/noticia/nao-temos-mais-como-negociar-diz-temer-sobre-greve-de-caminhoneiros
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/temer-reafirma-que-nao-quer-mudar-a-politica-de-precos-da-petrobras.shtml


  
O presidente Michel Temer faz discurso durante o Fórum de Investimentos Brasil 2018 

- Rahel Patrasso/Xinhua  
 
"Não queremos, digamos, alterar a política da Petrobrás. Não podemos reexaminá-la, 

mas com muito cuidado. Tanto que, você veja, estabelecemos um prazo de 60 dias 
para que não tenha nenhum aumento inicial e depois os aumentos serão formulados 

e formatados a cada 30 dias", disse. 
 
O presidente disse ainda que não há mais como disponibilizar recursos federais para 

convencer os caminhoneiros a interromper paralisação nacional. Segundo ele, não há 
como negociar novas concessões, uma vez que já foram esgotados todos os meios 

financeiros para se chegar a um acordo. 
 
"Nós esprememos todos os recursos governamentais para atender aos caminhoneiros 

em reivindicações legitimas e para não prejudicar a Petrobras. A esta altura, não 
temos mais como negociar, não temos mais o que fornecer", disse. 

 
Ele disse acreditar que a crise de desabastecimento de alimentos e combustíveis será 
encerrada a partir desta quarta-feira (30). "Eu percebo que os lideres dos movimentos 

estão dizendo para voltar ao trabalho. E isso está começando a dar resultado", 
afirmou. 

 

Isenção de eixo suspenso enfrenta resistência na Justiça 

30/05/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado 29-05-2018) 

 
Uma das principais medidas anunciadas pelo governo para agradar aos caminhoneiros 
corre risco de ser derrubada pela Justiça.  

 
Pressionado pela paralisação, o presidente Michel Temer assinou no domingo (28) a 

medida provisória 833/18 proibindo no país todo a cobrança de pedágio sobre eixos 
suspensos -quando os pneus não tocam o chão.  
 

A regra é uma antiga reivindicação da categoria, mas diversas sentenças judiciais 
apontam que o governo federal não poderia interferir no pedágio de estradas 

estaduais.  
 

Umas das últimas decisões ocorreu em 11 de setembro de 2017 em um processo 
ajuizado contra o governo paulista por entidades representativas dos caminhoneiros e 
das empresas transportadoras.  

 
Na ação, sindicatos defendiam o entendimento de que a lei federal 13.303/2015, do 

governo Dilma Rousseff, estabelecia a isenção no país todo.  
 
Nas carretas vazias, os eixos sobressalentes são mantidos suspensos por economia, o 

que não compromete a dirigibilidade do veículo. A vantagem é que, dessa forma, não 
ocorre o desgaste dos pneus.  

 
Os sindicatos entendem que a isenção de pedágio é justificada porque, sem o contato 
do pneu com o solo, seria menor o desgaste do pavimento.  

https://www.bemparana.com.br/noticia/isencao-de-eixo-suspenso-enfrenta-resistencia-na-justica


As concessionárias argumentam que o desgaste do asfalto não estaria ligado 
diretamente à quantidade de eixos em toque com o solo, mas em função da pressão 
que cada eixo exerce sobre a via.  

 
Sem entrar no mérito técnico, a juíza Sabrina Soares considerou improcedente o 

pedido das entidades. "A União invadiu competência privada exclusiva dos estados ao 
pretender efeitos de isenção de pedágio nas estradas estaduais."  

 
Entendimento semelhante foi adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 2017 
a respeito de outra ação.  

 
"Não pode a lei federal, a pretexto de disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de 

direção do motorista profissional, estabelecer regras para a cobrança de pedágio em 
rodovias estaduais sob pena de usurpação de competência", afirmou o desembargador 
Décio Notarangeli.  

 
O STJ (Superior Tribunal de Justiça) proferiu sentença no mesmo sentido em maio de 

2015. Ou seja, a MP de Temer pode acabar valendo apenas para as rodovias federais.  
 
Além da autonomia dos Estados, algumas decisões contrárias aos sindicatos levam em 

conta o fato de que a isenção da tarifa afeta a equação financeira das concessionárias.  
 

Cálculos do governo paulista apontam que a isenção com a MP representa perda de 
receita de R$ 600 milhões.  
 

"Não se pode mexer na regra no meio do jogo. Se querem mudar contrato, é preciso 
ter compensação às empresas", disse Letícia Queiroz, sócia do escritório Queiroz 

Maluf, especializado em concessões. "As concessionárias vão bater na porta dos 
estados."  
 

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), que defende a isenção, deixou claro 
que, mantida a nova política tarifária, espera que a União arque com o custo. 

 

Caminhoneiros dizem que frete baixou muito e temem perder veículos 

30/05/2018 – Fonte: Bem Paraná  

 

 
 
Um dos maiores temores dos caminhoneiros que participam da paralisação é não poder 

pagar as prestações contraídas e acabarem perdendo o veículo. O aumento de 
caminhões nas estradas nos últimos anos, fruto de incentivos do governo para renovar 

a frota, somado à crise econômica iniciada em 2014, resultou no rebaixamento dos 
fretes. 
 

“Eu comprei o caminhão em 2014, achando que a economia ia melhorar. Mas foi só 
descendo. Antes eu tirava R$ 5 mil líquidos por mês e sobrava dinheiro para pagar a 

faculdade da minha filha. Agora não sobra nada. Só a prestação do caminhão é R$ 
3.800. Este mês já está atrasado. Se eu perder o veículo, vou voltar a ser empregado”, 
lamenta Elias Viana, motorista há 23 anos. 

 

https://www.bemparana.com.br/noticia/caminhoneiros-dizem-que-frete-baixou-muito-e-temem-perder-veiculos


Assim como ele, centenas de outros caminhoneiros que estão parados às margens da 
BR 116, na Rodovia Presidente Dutra, em Seropédica, cidade da região metropolitana 
do Rio de Janeiro, demonstram muita preocupação com o futuro. Nesta terça-feira 

(29), os caminhões continuavam estacionados em um posto de combustível e em um 
terreno no outro lado da via.  

 
Para eles, só atrelando o preço do frete à variação do óleo diesel pode reequilibrar as 

contas da categoria. “A nossa tabela do frete tem que ser corrigida pelo diesel. Cada 
vez que subir o combustível, sobe também o frete”, disse Carlos Roberto dos Santos, 
que trabalha atrás do volante há 33 anos. 

 
Pedágio também precisa ser solucionado 

 
Para outros, a questão do pedágio também tem que ser resolvida, pois o valor pago 
para circular nas estradas é muito alto e as empresas, muitas vezes, não repassam ao 

motorista o dinheiro pago nos pedágios. “Nós não recebemos o pedágio. A indústria 
dá o valor para as transportadoras e elas não nos repassam”, reclamou Ronaldo Meira 

Silva, que transporta carga seca. 
 
Os caminhoneiros são unânimes em reclamar da redução de R$ 0,46 no litro do diesel 

oferecido pelo governo e alegam que muitos deixaram de pagar o seguro dos 
caminhões, pois não tinham mais condições de arcar com o valor. Agora, temem que 

aconteça um acidente com o veículo ou que ele seja roubado, deixando um prejuízo 
que dificilmente poderá ser recuperado. 
 

Na proposta apresentada pelo governo no domingo (27), além da redução de R$0,46 
no litro de diesel, consta, entre outros itens, a isenção da cobrança de pedágio dos 

caminhões que trafegarem com eixo suspenso em todas as rodovias do país (federais, 
estaduais e municipais) e que será estabelecido um frete mínimo rodoviário, cuja 
tabela será editada em 1º de junho e, a partir daí, reajustada a cada três meses pela 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 
 

Caminhoneiros protestam na Rodovia Presidente Dutra, em Seropédica, Rio de Janeiro. 
 

Ruralistas batem boca em reunião tensa sobre apoio aos caminhoneiros 

30/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 
Criadores de frangos questionam produtores de grãos por incentivar 

movimento que trava o país  
 

Um comboio com mais de cem caminhões foi barrado por manifestantes nesta terça-

feira (29) em Rondonópolis, em Mato Grosso, um dos principais eixos de escoamento 
de soja do país, apesar da escolta da Polícia Rodoviária Federal. 
 

Apenas cinco veículos conseguiram furar o piquete, enquanto o restante foi obrigado 
a voltar. 

 
A vitória dos motoristas, que até o fechamento desta edição ainda bloqueavam a via 
de acesso à cidade, é um um sinal de que o movimento dos caminhoneiros segue forte 

no interior do Brasil, embora tenha perdido ímpeto nas áreas próximas às metrópoles.  
 

Em Chapadão do Sul (MS) e em Bauru (SP), manifestantes cortaram os trilhos e 
retiraram parafusos das ferrovias, para evitar que produtos fossem escoados por trem. 
Já em Holambra (SP), motoristas foram ameaçados com armas de fogo para que não 

seguissem viagem. 
A situação também era grave em Colorado (PR), conforme relatos recolhidos pela 

Frente Parlamentar Agropecuária. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/ruralistas-batem-boca-em-reuniao-tensa-sobre-apoio-aos-caminhoneiros.shtml


Nas regiões de maior produção agrícola, a greve vinha tendo apoio expressivo do setor 
rural, que agora ensaia um recuo e tenta se dissociar do movimento, após uma reunião 
tensa em Brasília nesta terça. 

 
Segundo relatos de pessoas presentes, ouvidas sob condição de anonimato, houve 

bate-boca a portas fechadas entre os representantes de 18 entidades, incluindo os 
setores de grãos, aves e suínos, frigoríficos, caminhoneiros autônomos e 

transportadoras. 
 
Com os animais morrendo de inanição nas granjas por falta de ração, frigoríficos 

exortavam os produtores de grãos a "parar de levar comida para a beira da estrada" 
aos manifestantes. 

 
Os produtores de grãos, por sua vez, respondiam que os manifestantes tinham razão 
de reclamar da escalada do preço do óleo diesel, enquanto os caminhoneiros diziam 

que conhecem a realidade do campo porque vêm de famílias de produtores rurais. 
 

No fim da reunião, acabou prevalecendo um posicionamento contrário à paralisação, 
por receio de que o movimento seja usado politicamente por grupos favoráveis a uma 
intervenção militar. 

 
Entidades e parlamentares saíram do encontro declarando publicamente que haviam 

"terroristas infiltrados nas mobilizações" e pedindo ao governo que efetue prisões. 
"O que no começo era uma greve legítima se transformou num instrumento de caos 
social", disse à Folha o deputado Marcos Pontes (PSD-MG) 

 
Também pesou no recuo do setor agrícola o fato de os caminhoneiros terem 

conseguido do governo uma tabela de frete mínimo, o que prejudica os produtores. 
"Não concordamos com isso. O tabelamento dos fretes é repassar os custos de um 
setor para outro", disse Antonio Galvan, presidente da Aprosoja-MT. 

 
Nos primeiros dias da paralisação, Galvan chegou a gravar um vídeo de apoio aos 

grevistas, conclamando os produtores a levar tratores para bloquear estradas. 
 
Alexandre Schenkel, presidente da Ampa (Associação Mato-Grossense dos Produtores 

de Algodão), outra entidade que apoiou a manifestação, disse agora que o protesto 
chegou a um estágio político de baderna. 

 
"Já há uma insegurança e risco para todo o agronegócio, principalmente para os 
irmãos da produção de proteínas", afirmou. 

 
Após nove dias de paralisação, a conta chegou para diversos setores: milhões de aves 

ainda podem morrer de inanição; 400 mil toneladas de soja deixaram de ser escoadas; 
360 milhões de litros de leite foram jogados fora e as usinas de açúcar e álcool estão 

todas paradas. 
 
Segundo a CNA (Confederação de Agricultura e Pecuária), a perda estimada de 

produção agrícola já ultrapassa R$ 6,6 bilhões. 
 

Os produtores vinham apoiando os caminhoneiros por causa do aumento do diesel e 
da insatisfação com o governo Michel Temer. 
 

Os agricultores estão especialmente insatisfeitos com o embate sobre o Funrural. 
 

O imposto havia sido declarado inconstitucional pela Justiça, mas a União recorreu e 
venceu, deixando uma pesada dívida para o setor. 
Também colaborou o fato de que muitos produtores aproveitaram os juros baratos do 

Finame/BNDES durante o governo Dilma Rousseff para comprar caminhões e abrir 
pequenas transportadoras. 



Em razão disso, o aumento do preço do diesel passou a impactá-los não só dentro da 
propriedade, mas também no novo negócio. Muitos nem acabaram de pagar o 
financiamento dos veículos. 

 
A percepção das pessoas presentes ao encontro em Brasília é que os caminhoneiros 

não confiam na medida provisória assinada por Temer e querem esperar a publicação 
da tabela de frete mínimo, o que deve ocorrer nos próximos dias, para ter a certeza 

de que os valores ficarão acima dos atuais. 
 

Movimento sem líder? Quem são os nomes da greve que parou o país 

30/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo  

 
Enquanto sindicatos e associações pedem o retorno dos caminhoneiros às 

atividades normais, lideranças autônomas defendem a manutenção da 
mobilização. Conheça as principais cabeças por trás do movimento  
 

 
 
 “Sou um instrumento da categoria, não mando na categoria. Eu nunca falei que eu 

era líder; sempre me puseram à frente desses movimentos”, disse José da Fonseca 
Lopes, presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), em vídeo 
enviado a caminhoneiros, pelo WhatsApp, na tarde desta terça-feira (29). Em pouco 

mais de 5 minutos, Fonseca comemorou os resultados das negociações com o governo, 
embora reconheça que poderia ter sido melhor. E conclamou os motoristas a 

retomarem as atividades – aparentemente em vão.  
 
Em nove dias de greve dos caminhoneiros fica cada vez mais evidente que, de fato, o 

movimento não tem uma única liderança. É como se o fim da mobilização por completo 
estivesse fora do alcance dos sindicatos, associações e federações que entendem 

representar a categoria, já que grupos independentes, com força suficiente para 
manter protestos pelo país, seguem de braços cruzados. Ainda existem 616 
interrupções em rodovias federais e três bloqueios totais no país.  

 
Nada menos do que dez entidades representativas da categoria participaram das 

negociações com o governo que resultou em benefícios à categoria anunciados nos 
último domingo (27). São elas: Abcam, Confederação Nacional dos Transportadores 
Autônomos (CNTA), Confederação Nacional do Transporte (CNT), Federação dos 

Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral do Estado de São Paulo (Fetrabens), 
União Nacional dos Caminhoneiros (Unicam), Sindicato dos Transportes Rodoviários 

Autônomos de Bens do Distrito Federal (Sindicam-DF), Sindicato Nacional dos 
Cegonheiros (Sinaceg), Federação Interestadual dos Transportes Rodovuários 
Autônomos de Cargas e Bens da Região Nordeste (Fecone), Federação dos 

Transportadores Autônomos de Cargas do Estado de Minas Gerais (Fetramig) e 
Federação dos Transportadores Autônomos de Carga do Espírito Santo (Fetac-ES). 

 
Há ainda muitas outras vozes da mobilização que parou o país nos últimos dias. 

Conheça as principais: 
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Os líderes de associações 
 

José da Fonseca Lopes 
Presidente da Abcam, Fonseca, de 76 anos, começou a dirigir caminhões nos anos 

60. Participou da criação da entidade em julho de 1983, em São Paulo, a partir da 
reunião de colegas de profissão liderados por ele.  

 
A entidade calcula representar cerca de 700 mil caminhoneiros autônomos distribuídos 
pelo país, e partiu dela um documento, protocolado no dia 14 deste mês na Casa Civil 

e na Presidência da República em que pedia um encontro com o governo para tratar 
de uma pauta de reivindicações, sob a possibilidade de uma paralisação nacional.  

 
O encontro não aconteceu e a partir do dia 21 o país começou a parar. Fonseca diz ser 

contra os bloqueios, e pedia aos caminhoneiros que aderissem à greve que 
permanecessem em casa. Desde o dia 25, no entanto, tem solicitado aos motoristas 
que desobstruam rodovias e retomem as atividades.  

 
Diumar Bueno 

Diumar é presidente da CNTA, criada em junho de 2012, a partir de uma composição 
entre a Federação Interestadual dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens 
(Fenacam), a Federação dos Caminhoneiros Autônomos e Cargas em Geral do Estado 

de São Paulo (Fetrabens) e a Federação Interestadual dos Transportadores 
Rodoviários Autônomos de Cargas e Bens da Região Nordeste (Fecone). Ele segue à 

frente da entidade desde sua fundação, e informa representar cerca de um milhão de 
caminhoneiros autônomos.  
 

Durante a paralisação, a CNTA sinalizou mais de uma vez que a Abcam não 
representava toda a categoria, e assinou o primeiro acordo, firmado no dia 24, ao 

contrário da associação, que abandonou a reunião. A partir de então, passou a pedir 
aos grevistas que voltassem ao trabalho ao entender que as principais reivindicações 
da categoria haviam sido atendidas.  

 
José Araújo “China” 

Conhecido pelo apelido entre os caminhoneiros, é presidente da Unicam fundada em 
abril de 98. A entidade participou das negociações com o governo federal ao longo da 
greve. Em texto publicado em seu site no segundo dia de greve, a Unicam afirma que 

já previa um “colapso” na área de transporte de cargas desde 2015, e que a 
paralisação era “decorrente de um descaso do governo”. Também foi signatária do 

acordo assinado do dia 24.  
 
Um dia antes, China fez um vídeo dirigido aos caminhoneiros, gravado em Brasília 

após a primeira reunião com os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Carlos Marun 
(Secretaria do Governo) e (Transportes) classificando de “irrisória” a primeira proposta 

feita pelo governo. E disse que a categoria já começava a receber apoio de outros 
profissionais, como taxistas e motoristas de aplicativo.  
 

Nourival de Almeida 
Presidente da Fetrabens, Norival esteve na liderança de uma série de protestos de 

caminhoneiros que provocou problemas de abastecimento em 2015, em proporções 
menores às atuais. O movimento pedia à época a renúncia da então presidente Dilma 

Roussef (PT).  
 
Em entrevista à Rádio Jovem Pan, de São Paulo, no último dia 28, ele disse que o que 

pegou mal para os caminhoneiros que não querem deixar a mobilização é o desconto 
de 46 centavos no óleo diesel, acordado entre governo e associações. “Se pegar isso, 

um caminhão que roda 12 mil km, ele tem um consumo de 5.200 litros de óleo 
diesel/mês. Então, só aí o desconto é de quase R$ 2.400. Além disso, o gasto de 
pedágio é de R$ 2.500 com o eixo levantado, dependendo o desconto é de até 30%. 

Uma carreta de seis eixos economiza de R$ 800 a R$ 1 mil. Só nesses dois itens eles 
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estão deixando de pagar R$ 3 mil. É um bom dinheiro dentro do que estamos vivendo. 
O país precisa voltar à sua normalidade”, disse. 
 

Os independentes 
 

Chorão 

Apelidado de Chorão, Wallace Landin é representante dos motoristas autônomos do 
Centro Oeste. Filiado ao Podemos, assumiu um papel de liderança independente das 
associações, sindicatos e federações. Segundo Jaime, um dos líderes de uma 

mobilização em Chorozinho, no Ceará, Landim não é um líder efetivo, mas por ter 
“diesel no sangue”, teria se transformado de modo informal em um representante dos 

motoristas autônomos em Brasília ao brigar pelos interesses dos que não se sentem 
representados pelas entidades, e que prometem manter a mobilização.  

 
Na última segunda-feira (28), Chorão foi ao Palácio do Planalto ao lado do deputado 
federal Cabo Daciolo (Patriota-RJ), sargento licenciado do Corpo de Bombeiros, para 

pedir “redução de tributos também na gasolina, álcool e gás de cozinha”, segundo 
escreveu o parlamentar em uma rede social. Chorão disse à reportagem que pretendia 

ser recebido na Casa Civil. Ele negou intenções eleitorais. “Não sou candidato. Eu me 
filiei ao Podemos em Osasco por causa do prefeito”, afirmou Chorão.  
 

André Janones 
Com 34 anos, Janones também está entre os caminhoneiros que pretendem 

permanecer mobilizados. Ex-candidato a prefeito de Ituiutaba pelo PSC e advogado, 
declarou ter iniciado no dia 28 “um novo movimento”, do qual é presidente, agora com 
o objetivo de derrubar o presidente da República Michel Temer.  

 
Desde o início da greve, os seguidores da sua página no Facebook passaram de 75 

mil, segundo Janones, para 661 mil. Um dos vídeos, no qual ele chama Temer de 
vagabundo e safado, foi visto por 14 milhões de internautas e compartilhado 1 milhão 
de vezes. Em outro vídeo, visto 4,4 milhões de vezes, Janones afirma, ao lado de 

Chorão: “Nós vamos derrubar esse governo ilegítimo, nós vamos derrubar a Rede 
Globo. Nós vamos mostrar que não tem ninguém mais forte que um povo, não. Em 

outro vídeo, Chorão convoca: “Vem pra rua, vem pra rua”. 
 
Claudemir Habacuque 

Diretor da empresa Habacuque Transportes e Logística, Claudinei Habacuque Oliveira 
segue com Chorão e outras lideranças na ideia de manter a paralisação até que todas 

as reivindicações sejam atendidas. O caminhoneiro e empresário ganhou destaque ao 
participar, no dia 28, do Programa do Porchat, na TV Record, em que falou sobre a 
greve. Enfatizou que não há sindicatos ou entidades na liderança do movimento, e que 

toda mobilização aconteceu via WhatsApp.  
 

Nesta terça-feira, participou de reunião com o governo do estado de São Paulo para 
falar sobre as mobilizações. Tem liderado a mobilização em Barueri, região 
metropolitana da capital paulista, com um grupo de caminhoneiros em frente às 

unidades da Petrobras e da Shell. Segundo André Almeida, caminhoneiro que atua 
com Claudinei na mesma localização, parte da população local também aderiu ao 

movimento.  
 

Jaime Toneti 
Caminhoneiro há 37 anos, Jaime, de 58 anos, é um dos autônomos à frente da 
mobilização em Chorozinho, no Ceará. E se diz representado por Chorão, a quem 

afirma não conhecer pessoalmente, mas que diz confiar porque “ele é motorista, é da 
rodagem, tem óleo diesel no sangue”. Segundo Jaime, são cerca de 800 caminhoneiros 

que seguem na BR-116. Conta que estão recebendo doações de moradores da região, 
e diz que ninguém nesse grupo está sendo impedido de deixar o movimento. “Não vou 
prender ninguém, quem sou eu para prender alguém em uma manifestação. Cada um 

tem sua cabeça”.  
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Afirma que pretende ficar até o fim, o que em sua visão só deve acontecer se o governo 
ceder e baixar também o preço da gasolina e do etanol, além do valor do óleo diesel. 

Outra condição para desmobilizar, garante, é a publicação do acordo em Diário Oficial. 
“O óleo diesel não baixou os 30 centavos ainda”, informa. E declara que se a ideia do 

governo federal é vencer os caminhoneiros pela canseira, a luta deve continuar. “Estou 
aqui há oito dias. Motorista de caminhão aguenta. Já cheguei a ficar 23 dias em um 

pátio para descarregar. Para eu ficar um mês aqui é a coisa mais fácil do mundo”.  
 
Apoiadores ou aventureiros? 

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou no último dia 24 que havia 
indícios do apoio de transportadores e distribuidoras ao movimento grevista, o que 

poderia ser considerado locaute. Um dia depois, em entrevista coletiva, disse que pelo 
menos 20 empresários eram investigados por participação na paralisação e que seriam 
convocados para depor, sem no entanto, revelar detalhes dos suspeitos. “Locaute é 

crime. A Polícia Federal investiga quem está tirando proveito com fins econômicos”.  
 

Vídeo publicado no último dia 25 mostra o empresário Emílio Dalçoquio, proprietário 
da transportadora Dalçoquio, de Santa Catarina, dizendo aos grevistas que poderiam 
colocar fogo nos caminhões da empresa que estivessem em circulação – “os caminhões 

da Dalçoquio que estiverem rodando por aí, pode botar fogo”. Instantes depois, pede 
calma aos manifestantes – “sem bebida alcoolica” – diz que é possível mostrar ao 

governo uma manifestação feita de forma pacífica.  
 
“Não sou líder da greve, estou aqui como voluntário. O governo precisa encontrar um 

culpado. Está querendo arrumar quem? O transportador. Repito, pare os caminhões 
da Dalçoquio, fure os pneus dos caminhões da Dalçoquio”.  

 
Em nota, a empresa informa que apoia “o momento de união nacional na busca de 
uma nova política de preços dos combustíveis”, mas que “não compactuamos com 

movimentos violentos de depredação patrimonial, como se fez parecer, pelas redes 
sociais, no dia de hoje”. E que o Emílio não está na companhia, e que os pensamentos 

dele “não retratam os pensamentos e interesses da administração da empresa”. 
 
Reportagem do jornal O Estado de Minas ouviu de motoristas de transportadoras que 

a orientações dos patrões seria a de manter a mobilização, até que a greve chegasse 
ao fim. Segundo a publicação, um motorista de São Paulo ouviu do proprietário da 

empresa para a qual trabalha que se não houvesse redução de impostos e preços, que 
fecharia a empresa. 
 

PF mira fraude em registros sindicais e faz buscas na Câmara dos Deputados 

 

30/05/2018 – Fonte: G1 
 

Gabinetes dos deputados Paulinho da Força (SD-SP), Jovair Arantes (PTB-GO) e 
Wilson Filho (PTB-PB) estão entre os alvos. O G1 procurou os parlamentares e 
aguarda retorno.  

  
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (30) operação para desarticular organização 

criminosa suspeita de fraudes na concessão de registros sindicais junto ao Ministério do 
Trabalho. Entre os alvos da operação estão os deputados federais Paulinho da Força (SD-SP), 
Jovair Arantes (PTB-GO) e Wilson Filho (PTB-PB) e a PF cumpriu buscas nos gabinetes dos 

parlamentares na Câmara dos Deputados. 
 

De acordo com investigadores, a prisão dos parlamentares chegou a ser pedida, mas foi 
rejeitada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ainda segundo 
investigadores, um dos objetivos da operação é apurar "loteamento" do Ministério do Trabalho 
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pelo PTB e pelo Solidariedade. O G1 procurou os alvos da operação, mas até a última desta 
reportagem ainda não tinha obtido resposta. 
 

Segundo as investigações, o núcleo político do esquema teria como participantes o ex-
deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, os deputados Paulinho da Força, Wilson 

Filho e Ademir Camilo Prates Rodrigues (MDB-MG) e os senadores Dalírio Beber (PSDB-SC) e 
Cidinho Santos (PR-MT), atualmente licenciado do mandato. 

 
Ao todo, a operação batizada de Registro Espúrio cumpriu 64 mandados de busca e 
apreensão, 8 mandados de prisão preventiva (sem prazo determinado) e 15 mandados de 

prisão temporária (de até cinco dias), além de outras medidas cautelares. Entre os alvos de 
mandados de prisão, estão Leonardo José Arantes e Rogério Papalardo Arantes, sobrinhos do 

deputado Jovair Arantes (PTB-GO). 
 
A PF cumpriu mandados no Distrito Federal, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 

Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. Em São Paulo, a PF fez buscas na Força Sindical e na 
União Geral dos Trabalhadores (UGT). 

 
As apurações começaram há um ano, segundo a PF. São investigados crimes de organização 
criminosa, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. 

 
De acordo com a PF, as investigações revelaram "um amplo esquema de corrupção dentro 

da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, com suspeita de 
envolvimento de servidores públicos, lobistas, advogados, dirigentes de centrais sindicais e 
parlamentares". 

 
Entenda o esquema 
 

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), o esquema de fraudes nos registros 
sindicais funcionava em secretarias do Ministério do Trabalho responsáveis pela análise 
de pedidos de registro.  

 
As fraudes, de acordo com as investigações, incluíam desrespeito à ordem cronológica 

dos requerimentos e direcionamento dos resultados dos pedidos. Pagamentos 
envolviam valores que chegaram a R$ 4 milhões pela liberação de um único registro 
sindical, segundo a investigação.  

 
Segundo o MPF, no decorrer do inquérito, a Polícia Federal identificou a existência de 

um esquema criminoso estruturado em cinco núcleos de atuação: administrativo, 
político, sindical, captador e financeiro.  
 

Os núcleos de atuação de acordo com a PF:  
Núcleo administrativo: formado por pelo menos menos 10 servidores do Ministério do 

Trabalho tinha a incumbência de viabilizar as fraudes.  
 
Núcleo político: formado por parlamentares e ex-parlamentares atuava indicando e 

mantendo em cargos estratégicos do ministério os servidores que faziam parte do 
esquema.  

 
Núcleo sindical: tinha a missão de fazer o contato com os funcionários públicos 

encarregados de operacionalizar as fraudes.  
 
Núcleo captador: formado por lobistas e advogados que faziam a intermediação entre 

os sindicados interessados em registros com os demais integrantes da organização 
criminosa.  

Núcleo financeiro: viabilizava os pagamentos (das entidades sindicais para os 
envolvidos) por meio da simulação de contratos fictícios de trabalho.  
 



Brasil deverá explicar à OIT se reforma trabalhista fere direito de 

sindicalização 

30/05/2018 – Fonte: Bem Paraná  

 
A OIT (Organização Internacional do Trabalho) convocou o Brasil a prestar 

esclarecimentos sobre possíveis violações à convenção 98 da organização, que trata 
do direito de sindicalização e de negociação coletiva.  

 
Com outros 23 países, o Brasil integra uma lista em que o Comitê de Peritos da 
entidade destaca as principais nações signatárias que podem estar descumprindo 

determinações da OIT. O documento foi divulgado durante a Conferência Internacional 
do Trabalho, que acontece em Genebra, na Suíça.   

 
O Brasil é membro da OIT desde sua fundação, em 1919, e signatário da convenção 
98 desde 1952.  

 
Os técnicos apontaram três problemas trazidos pela reforma trabalhista, em vigor 

desde novembro do ano passado.  
 
O primeiro é a possibilidade de o negociado predominar sobre o legislado. A nova 

lei ampliou a lista de temas sujeitos a essa situação. Para o Comitê, a medida 
possibilidade que "acordos coletivos não deem efeito às medidas protetivas da 

legislação".  
 
Os técnicos destacam que, pelas convenções da organização, acordos coletivos devem 

ser estimulados quando possibilitam condições mais favoráveis ao trabalhador.  
 

O documento questiona também a autonomia de negociação com o empregador para 
trabalhadores considerados hiperssuficientes -que ganham acima do dobro do teto do 
INSS (isto é, mais de R$ 11.291,6 em 2018).  

 
O Comitê afirma que o acordo individual entre trabalhador e empregador contraria a 

obrigação de promover negociações coletivas, determinada pelo artigo 4 da convenção 
da OIT.  
 

Os técnicos dizem ainda que a ampliação da definição de trabalho autônomo 
exclui trabalhadores do escopo de sindicatos organizados.  

 
"A reforma trabalhista trouxe a figura do trabalhador autônomo exclusivo, que tinha 
sido barrada pela medida provisória que caducou. A OIT identificou que, apesar de 

poderem ser contratados como um profissional da empresa, esses trabalhadores não 
pertencerão à respectiva categoria profissional e, portanto, não poderão se 

sindicalizar, o que diminuiria artificialmente a base do sindicato", diz 
Guilherme Feliciano, presidente da Anamatra (associação dos magistrados brasileiros 

da Justiça do Trabalho).  
 
A juíza Noemia Porto, vice-presidente da Anamatra, explica que não cabe à OIT 

nenhum tipo de sanção oficial. "Mas é uma exposição que ameaça as boas relações 
internacionais e abre caminho para outros países e empresas alegarem que o Brasil 

pratica dumping social para aumentar sua lucratividade, numa concorrência tida como 
desleal", afirma.  
 

Porto, que acompanha o evento como observadora, diz que agora a missão brasileira 
-com representantes de trabalhadores, empregadores e do governo- deverá 

apresentar suas argumentações e defesas aos peritos da OIT. Depois, serão emitidas 
recomendações ao país.  
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"A expectativa é que no julgamento sejam reproduzidas as mesmas recomendações 
do relatório, de revisão dos artigos que feririam a convenção 98, porque desde que 
a reforma trabalhista foi aprovada, não aconteceu nada de novo que mudasse a 

situação", diz.  
 

Segundo Antonio Neto, presidente da CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), 
e Nilton Neco, secretário de relações internacional da Força Sindical, que estão em 

Genebra acompanhando os debates, a reunião deve acontecer no início da próxima 
semana.  
 

Em nota, o ministro do Trabalho, Helton Yomura, afirmou que a inclusão do Brasil na 
lista dos 24 países é uma pesada injustiça, "sem qualquer base técnica, desrespeitando 

o devido processo e com o único propósito de promover projeção pública internacional 
aos opositores da modernização trabalhista."  
 

"As acusações feitas ao Brasil, nesse caso via Ministério do Trabalho, fazem parte de 
um discurso político-partidário que está perdendo força no país, mas que ainda teima 

em sabotá-lo frente à opinião pública, usando, entre outros estratagemas, a tentativa 
de colocá-lo em situação de constrangimento internacional", disse. 
 

José Pastore diz que ingresso de ações caiu 50% com reforma trabalhista 

30/05/2018 – Fonte: EM.com (publicado em 29-05-2018) 
 

O ingresso de ações na Justiça Trabalhista caiu 50% desde a entrada em vigor da nova 
lei em novembro do ano passado, disse nesta terça-feira, 29, José Pastore, sociólogo 
e especialista em relações do trabalho no painel "O Novo Ambiente Regulatório" no 

Fórum de Investimentos Brasil 2018, em São Paulo. 
 

Para Pastore, que considera a aprovação da reforma trabalhista um dos maiores feitos 
do Congresso Nacional nos últimos tempos, a redução no número de processos é fruto 
da obrigatoriedade de o trabalhador que perde uma ação na Justiça do Trabalho arcar 

com as custas advocatícias. 
 

"Isso é uma injeção na veia da saúde das empresas e segurança do trabalhador", disse 
Pastore. De acordo com ele, antes, o empresário no Brasil tinha medo de empregar. 
Outro ponto positivo de nova lei, segundo o especialista, é que agora os tribunais 

superiores do trabalho conseguem decretar uma sentença em questão de dias. Antes 
da nova lei, diz Pastore, levava meses e até anos. 

 
Na avaliação de José Pastore, a reforma trabalhista ainda não resultou na criação de 
empregos no País porque não tem força para gerar postos de trabalho imediatamente. 

O que a mudança fez foi criar condições para o futuro. 
 

Em debate sobre ambiente regulatório durante o Fórum, Pastore afirmou que as 
mudanças na legislação trabalhista, ao lado da lei da terceirização, foram os mais 

importantes passos que o Brasil deu para a geração de empregos. 
 
"Nenhuma lei tem força para gerar emprego imediatamente", disse o especialista. "As 

novas leis vão criar um ambiente regulatório mais favorável, um ambiente de negócios 
mais amigável, vão estimular investimentos e, ao estimular, vão gerar empregos." 

 
Conforme dados divulgados nesta terça pelo IBGE, a população desocupada no Brasil 
somou 13,413 milhões de pessoas no trimestre encerrado em abril, enquanto o 

contingente de empregados com carteira assinada no setor privado foi de 32,729 
milhões, o menor da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012. (Francisco Carlos de Assis, Eduardo 
Laguna, Daniel Weterman, Letícia Fucuchima e Dayanne Sousa). 
 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/05/29/internas_economia,962946/jose-pastore-diz-que-ingresso-de-acoes-caiu-50-com-reforma-trabalhist.shtml


Reflexos da greve dos caminhoneiros no sistema tributário brasileiro 

30/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 29-05-2018) 
 
Imaginar que várias classes trabalhadoras possam reivindicar benefícios e 

questionar injustiças podem causar um colapso nunca visto anteriormente  

 
 

Os últimos dias têm sido um caos. A greve dos caminhoneiros trouxe consequências 
pouco esperadas pelos nossos governantes. Desabastecimentos que vão desde 

combustíveis até itens de primeira necessidade. Essas paralisações reduzem o ritmo 
da economia e já resultam em perdas bilionárias para a própria União em termos de 
arrecadação de impostos.  

 
Vários setores da economia estão parados. R$ 26,3 bilhões deixaram de circular na 

economia brasileira com negócios que não puderam ser fechados. Já são mais de R$ 
3,8 bilhões não arrecadados, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação (IBPT). 

 
Justo ou não, o pedido foi feito pelos grevistas e atendido pelo governo: redução de 

impostos. O presidente Michel Temer prometeu redução de R$ 0,46 no litro do diesel, 
além de redução à alíquota zero do Cide, PIS e Cofins para esse combustível.  
 

Esses 3 tributos representam cerca de 13% do preço do diesel. Mas as consequências 
podem ser ainda maiores. Imaginar que várias classes trabalhadoras possam 

reivindicar benefícios e questionar injustiças podem causar um colapso nunca visto 
anteriormente. E todos estes temas estão, de forma direta ou indireta, relacionada a 
questões tributárias. 

 
A tributação sobre dividendos é outro tema que sempre surge 

 
Quando o ministro da fazenda Eduardo Guardia foi questionado sobre as formas de 
compensar esses gastos não previstos pelo Governo, a resposta foi imediata: provável 

aumento de impostos! O fim da desoneração da folha se tornou urgente do dia para a 
noite. São 28 setores que devem deixar a sistemática da Contribuição Previdenciária 

sobre a Receita Bruta (CPRB). 
 
Isso pode trazer reflexos importantes em alguns setores. Aumento de preços para os 

cidadãos é líquido e certo. O fato da desoneração atual ter a opção anual e irretratável 
conforme regras atuais podem gerar questionamentos judiciais por conta de vários 

contribuintes. 
 
Mas o que mais está por vir? No âmbito tributário, temos diversas questões que 

precisam ser apreciadas pelo judiciário. Uma das principais é a redução do ICMS na 
base de cálculo do PIS/Cofins. O STF deve se pronunciar sobre questões da possível 

modulação e definição do conceito de ICMS nos próximos meses. Mas existem muitos 
outros casos.  

 
O próprio Governo vem prometendo mudanças importantes na sistemática do PIS e 
Cofins há um bom tempo. São diversas alterações, como a mudança de base de 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/reflexos-da-greve-dos-caminhoneiros-no-sistema-tributario-brasileiro-3du3r9sdc2wi2ey5b6rzzq3jt


cálculo, mudanças de alíquota, forma de creditamento e a unificação desses dois 
tributos. 
 

A tributação sobre dividendos é outro tema que sempre surge. Poucos países no 
mundo ainda não tributam essa destinação aos acionistas de empresas privadas. O 

Brasil é um deles. Chegando perto da Copa do Mundo, a comparação com outros países 
– não só no futebol – é inevitável: o Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas 

do mundo.  
 
Somos um dos maiores países em tributação sobre o consumo, que atinge todos os 

cidadãos de maneira igualitária. Uma família que ganha 10 salários mínimos paga o 
mesmo imposto que uma família que ganha um salário mínimo. Parece muito desigual. 

 
Já em relação aos tributos sobre a renda, estamos na zona de rebaixamento. Embora 
todos dizerem que pagam muito imposto de renda, o que acontece é que o Brasil 

tributa em média 20% somente. EUA e vários países europeus chegam a cobrar mais 
de 40%. 

 
E não para por aí. Em dezembro de 2017, o Governo Trump fez uma ampla reforma 
tributária nos EUA, reduzindo o Imposto de Renda para as empresas de 35% para 

21%. No Brasil, a tributação média desse imposto é de 34%. Efeitos práticos? Falta 
de atratividade dos investidores americanos no nosso país. Outras economias do 

mundo estão se mexendo. Inclusive nossos vizinhos Argentina, Paraguai e Colômbia.  
 
Aliás, este último acabou de entrar no seleto grupo de países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Equilibrar a política fiscal e alinhar 
regras tributárias são lições de casa para o Brasil também fazer parte deste grupo. 

 
Enfim, os desafios tributários no Brasil são imensos. Me parece que o “cobertor é curto” 
e, sem uma reforma tributária ampla e bem discutida, teremos muitas dificuldades no 

futuro próximo. Propostas não faltam.  
 

O Centro de Cidadania Fiscal e a Reforma Tributária liderada pelo deputado federal 
Luiz Carlos Hauly são caminhos interessantes. Passam por simplificação tributária, 
redução de tributos sobre o consumo, imposto de renda de forma progressiva, entre 

outros. Caberá ao novo presidente fazer isso acontecer. 
 

Marco Aurélio Pitta é gerente de contabilidade e tributos do Grupo Positivo, 
coordenador e professor dos programas de MBA da Universidade Positivo (UP) nas 
áreas Tributária, Contábil e de Controladoria. 

 

‘A complexidade tributária é um dos grandes problemas’, diz Camilla 
Junqueira 

30/05/2018 – Fonte: Isto É  

 
Nos últimos quatro anos, a legislação do ICMS foi alterada uma vez a cada três dias, 
segundo levantamento da organização de apoio ao empreendedorismo Endeavor 

Brasil.  
 

Essas mudanças fazem com que o País seja um lugar árido para novos negócios 
prosperarem, diz a diretora-geral da organização, Camilla Junqueira.  
 

“Fica impossível para o empreendedor conseguir dar conta das mudanças. Isso tira a 
competitividade do empreendedor brasileiro em comparação com o global”, destacou 

ela, após o Fórum Estadão: A Reconstrução do Brasil. A seguir, os principais trechos 
da entrevista.  
 

https://istoe.com.br/a-complexidade-tributaria-e-um-dos-grandes-problemas-diz-camilla-junqueira/
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Quais os principais entraves econômicos e políticos no País para o 
empreendedor? 
Tudo se resume à burocracia. Para o empreendedor, é como se ele corresse uma 

maratona com um elástico amarrado na cintura. A complexidade tributária é um dos 
grandes problemas.  

 
Não é nem a questão da carga, que obviamente também tem de ser trabalhada, mas, 

para o empreendedor, o importante é saber quais são as regras do jogo, ter a 
informação de forma mais transparente. A regra não pode ficar mudando o tempo 
inteiro.  

 
A legislação do ICMS foi atualizada 558 vezes nos últimos quatro anos em todos os 

Estados. É basicamente uma mudança a cada três dias. Fica impossível para o 
empreendedor conseguir dar conta das mudanças. Isso gera um custo de pessoal.  
 

Um e-commerce, por exemplo, tem de contratar uma equipe só para lidar com a 
questão do ICMS; Isso significa menos empregos direcionados para produção e 

inovação. Tudo isso acaba tirando a competitividade do empreendedor brasileiro em 
comparação ao empreendedor global.  
 

Os empreendedores querem ser cada vez mais globais, mas eles já começam com 
uma desvantagem, que é o nível de preocupação com coisas que não são o principal 

negócio da empresa. 
 
No Fórum Estadão: A Reconstrução do Brasil, a sra. comentou que o acesso 

ao crédito também dificulta o trabalho do empreendedor. Quais ferramentas 
poderiam simplificar isso? 

O mercado de crédito no Brasil tem três restrições críticas. Uma é a soma de custos 
administrativos e exigências por parte direta do administrador. A outra é o custo de 
monitoramento do empréstimo e a terceira é o custo das garantias. A primeira afeta 

a quantidade das firmas tomadoras de crédito.  
 

É um problema de onde vem o recurso. As outras duas acabam afetando o volume de 
crédito dessas firmas no mercado. As agências de fomento têm de olhar para os 
negócios inovadores e entender que eles têm algumas especificidades diferentes. A 

própria garantia (para conceder crédito) não é tão simples. Não necessariamente o 
empreendedor tem um imóvel para dar como garantia.  

 
Então, existe uma flexibilização da garantia que é algo que se pode discutir. Outra 
coisa é justamente a regra do jogo. O empreendedor precisa conseguir navegar: saber 

onde estão as oportunidades de acesso ao crédito.  
 

No geral, para o empreendedor, isso é difícil. Tanto o acesso à crédito como a questão 
de tributo se resume a burocracia. Tudo é muito nebuloso. Se as regras estiverem 

mais claras e houver mais transparência, já é um ganho para o empreendedor. 
 
O Brasil tem caminhado nessa direção ou as discussões para facilitar o 

empreendedorismo estão emperradas?  
Em relação ao acesso ao crédito, o cadastro positivo tem pontos importantes que 

beneficiam o empreendedor. Tudo que torna as regras mais claras, ajuda de alguma 
forma. Mas temos um longo caminho pela frente. Temos de fazer com que as 
mudanças sejam perenes independentes das trocas de governo.  

 
A Redesimples (plataforma que unifica o acesso aos aplicativos de apoio para abertura 

de uma empresa), por exemplo, é uma ótima iniciativa, mas existe há 10 anos e não 
consegue ser implementada na ponta. Se a gente tirar as amarras (burocráticas), 
veremos mais empreendedores de alto crescimento e mais geração de empregos e 

riqueza. 
 



Artigo: Caos provocado por paralisação aumentará desalento entre 

desempregados 

30/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Desesperança e informalidade têm sido os motores da queda da desocupação  

 

  
Estação de metrô de SP lotada sob reflexo da paralisação dos caminhoneiros - Jardiel 

Carvalho/Folhapress  
 
O Brasil se tornou o país de um único assunto: a paralisação dos caminhoneiros e seus 

efeitos desestabilizadores sobre o cotidiano de todos nós. 
 

Quem tem renda e emprego enfrentou toda sorte de dificuldades, nos últimos dias, 
para se locomover até o trabalho: sem combustível, sem ônibus e com preços de 
serviços como táxis e Uber nas alturas. 

 
As empresas buscaram se organizar com esquemas de trabalho remoto (o chamado 

home office), caronas, compartilhamento de carros autônomos etc. 
 
Mas e os 13,4 milhões de desempregados brasileiros? Como eles e elas devem ter se 

virado e o que podem estar esperando do futuro? 
 

Se havia lhes sobrado algo de dinheiro, ficou ainda mais difícil alcançar para comprar 
comida durante o período de paralisações, já que os preços de alimentos também 
subiram. 

 
Nesse cenário de difícil subsistência agravado pelo caos, dificilmente restou dinheiro 

para “extras”, como buscar uma oportunidade de trabalho. Procurar emprego, afinal, 
custa dinheiro, seja para se locomover, seja para se comunicar com outras pessoas. 
 

Ainda que, para alguns desempregados, a conta tenha fechado, resta a pergunta: até 
quando terão algo de ânimo? 

 
As estatísticas mais recentes de mercado de trabalho, reforçadas pelos dados 
divulgados nesta terça-feira (29) pelo IBGE, indicam que, por trás de um conjunto de 

aspectos preocupantes, há um desalento crescente. 
 

O vagaroso recuo da desocupação tem sido, em larga medida, explicado por uma 
combinação entre geração de vagas informais e desistência de muitos em buscar uma 
oportunidade. 

 
A chamada taxa de participação —relação entre o número de pessoas ocupadas ou 

procurando emprego e o universo de quem tem idade para trabalhar— caiu em quase 
todas as faixas etárias no primeiro trimestre deste ano em relação ao fim de 2018. 

 
Sozinho, esse resultado não seria necessariamente ruim. Parte dos trabalhadores 
poderia estar se retirando da força de trabalho porque a renda dos demais membros 

da família está aumentando e não por perda de esperança. 
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Ocorre, porém, que o salário real (descontada a inflação) também tem dado sinais de 
fraqueza. E a taxa de desalento —uma medida específica da desistência na busca por 
trabalho— bateu em 4,1% no primeiro trimestre deste ano, maior nível da série 

histórica iniciada em 2012. 
 

Quanto mais tempo os desempregados permanecem afastados do mundo do emprego, 
mais seu capital humano —que inclui habilidades adquiridas na prática do trabalho— 

se deteriora, piorando suas perspectivas de recolocação. 
 
E a paralisação dos caminhoneiros terminou de escancarar nossa realidade de colapso 

econômico, político e institucional. Difícil imaginar que, em meio a tudo isso, a 
desesperança entre os que já eram mais fortemente atingidos pela crise não 

continuará aumentando. 
 
Érica Fraga - Jornalista escreve semanalmente sobre educação e desenvolvimento 

econômico.  
 

PIB do Brasil cresce 0,4% no 1º trimestre e recuperação da economia segue 
em ritmo lento 

30/05/2018 – Fonte: G1 

 
Agropecuária cresceu 1,4%, enquanto indústria e serviços tiveram alta de 0,1%. Na comparação 

com o 1º trimestre de 2017, economia avançou 1,2%; economia segue em patamar de 2011. 
 
O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,4% no 1º trimestre, na 5ª alta seguida na 

comparação com os três meses anteriores, divulgou nesta quarta-feira (30) o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em valores correntes, o PIB em 2017 foi de R$ 

1,6 trilhão. 
 
Entre os setores da economia, a agropecuária cresceu 1,4%, enquanto indústria e serviços 

mostraram variação positiva de 0,1%. A expectativa do mercado era de uma alta entre 0,1% 
e 0,5%. 

 
Apesar da retomada ainda frágil, os resultados vieram até melhores do que o esperado por 
parte do mercado. A expectativa é que a indústria e os serviços poderiam vir negativos. O 

mercado esperava uma alta do PIB entre 0,1% e 0,5%. 
 

Do lado da demanda, o consumo das famílias manteve a trajetória de recuperação com alta 
de 0,5%, acima do esperado pelas projeções, e os investimentos subiram 0,6%. Somente o 
consumo do governo mostrou retração no período, de 0,4%, em meio ao forte ajuste fiscal 

diante das contas públicas no vermelho. 
 

O IBGE revisou o PIB do 4º trimestre de 2017 de alta de 0,1% para 0,2%, o do 3º trimestre 
de 0,2% para 0,3% e o do 1º trimestre de 1,3% para 1,1%. 
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De acordo com a gerente de Contas Nacionais do IBGE, Claudia Dionisio, com resultado o 1º 
trimestre, o PIB permanece no mesmo patamar observado no final de 2017. 

 
Na base de comparação anual, o PIB cresceu 1,2%, mostrando uma desaceleração em relação 

aos trimestres anteriores. A variação trimestre frente ao mesmo trimestre no ano anterior foi 
de 0, 0,4%, 1,4% e 2,1%, do primeiro para o quarto trimestre, respectivamente. 

 
Quatro economistas ouvidos pelo G1 destacaram que o avanço do consumo das famílias, 
ainda que tímido, ajudou o PIB do trimestre, assim como a expansão do agronegócio, que 

puxou o PIB do ano passado. Para eles, no entanto, a recuperação é tímida. 
 

O economista Roberto Luis Troster diz que, apesar do resultado ser positivo, não pode ser 
analisado como um crescimento forte. "0,4% é fraco, boa parte disso é agricultura. É muito 
pouco ainda", aponta. 

 
O economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, destacou o avanço do consumo das 

famílias. "É um resultado bom, mas é uma recuperação fraca e é prudente que seja assim, 
porque está alinhada com as atividades de emprego. O consumo vai continuar crescendo de 
forma moderada porque primeiro é preciso recuperar o emprego", disse. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Análise por setores 

 
A agropecuária foi mais uma vez o destaque, com alta de 1,4%. O avanço, entretanto, ficou 

bem abaixo do registrado no 1º trimestre do ano passado, quando o setor avançou 11,6%, 
impulsionado pela supersafra. “Apesar de ser a que menos pesa na composição do PIB, 5,3%, 
a agropecuária é que teve a maior contribuição neste resultado de 0,4%, pela ótica da oferta”, 

destacou Dionisio. 
 

A indústria perdeu dinamismo no 1º trimestre, com uma alta de 0,1% na comparação com 
o trimestre imediatamente anterior, ante um avanço de 0,7% no 4º trimestre. Entre os 
segmentos, a construção civil teve queda de 0,6% e a indústria da transformação retração de 

0,4%. Esse recuo foi compensado pela expansão de 2,1% na atividade de Eletricidade e gás, 
água, esgoto e limpeza urbana e pelo crescimento de 0,6% na Extrativa mineral (petróleo e 

mineração). 
 

Nos serviços, o comércio também desacelerou, registrando alta de 0,2% na comparação 
com o trimestre imediatamente anterior, ante avanço de 0,3% no 4º trimestre. As atividades 
de transporte, armazenagem e correio cresceram 0,7% e as atividades imobiliárias tiveram 

alta de 0,5%. Já os serviços de informação e (-1,2%) e a intermediação financeira recuaram 
1,2% e 0,1%, respectivamente. 

 
No setor externo, as exportações de bens e serviços tiveram expansão de 1,3%, enquanto as 
importações cresceram 2,5% em relação ao quarto trimestre de 2017. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/pib-brasileiro-cresce-10-em-2017-apos-2-anos-de-retracao.ghtml


Investimento cresce, mas ainda é fraco 
 

A taxa de investimento ficou em 16% do PIB no 1º trimestre, acima do observado no mesmo 
período de 2017 (15,5%). Já a taxa de poupança passou de 15,8% para 16,3% na 

comparação anual. 
 

O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve 
para medir a evolução da economia. Em 2017, o PIB teve uma alta de 1%, após dois anos 
consecutivos de retração. 

 
As projeções para o PIB, que no início de 2018 apontavam para alta até acima de 3% 

passaram a ser revisadas seguidamente para baixo, e agora estão ao redor de 2%. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Na semana passada, o próprio governo reduziu de 2,97% para 2,5% a previsão de 
crescimento da economia brasileira em 2018. Já a média dos analistas do mercado financeiro 
baixaram a previsão de alta do PIB para o ano de 2,50% para 2,37%, segundo a última 

pesquisa Focus do Banco Central. 
 

Governo e empresários discutem ações para melhorar o ambiente de 

negócios no Fórum de Investimentos Brasil 2018 

30/05/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 29-5-2018) 

 

 
Presidente Michel Temer participou da abertura do evento; representantes do 

MDIC discutiram projetos para construção de agenda de investimentos 
 
Representantes do governo brasileiro e executivos de empresas globais estão reunidos 

em São Paulo para debater ações que possam melhorar o ambiente de negócios do 
Brasil. Eles participam, nessa terça e quarta-feira (30/5), do Fórum de Investimentos 

Brasil (BIF, na sigla em inglês), realizado pelos ministérios do Planejamento e das 
Relações Exteriores e pela Apex-Brasil, em parceria com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). 

 
Um dos principais objetivos do evento, que conta com a participação de autoridades 

de alto nível do MDIC e de outros ministérios e instituições governamentais, é discutir 
projetos, debater as demandas e as necessidades do País e desenhar uma agenda de 
investimentos. 

 
Na abertura do BIF na manhã desta terça, o presidente Michel Temer reforçou a 

necessidade de reformas e os esforços para que as medidas econômicas propiciem um 
ambiente propício aos investimentos. A nova lei do pré-sal, a revisão de marcos 
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regulatórios e a desburocratização dos processos de gestão foram apontados como 
fundamentais para o País do futuro: “investir no Brasil, é ganhar”. 
 

A ministra interina da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Yana Dumaresq, 
participou da abertura do BIF 2018. Também estiveram presentes o presidente do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luiz Alberto Moreno, e os ministros da 
Agricultura; Relações Exteriores; Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Meio 

Ambiente; Transportes, Portos e Aviação Civil; além dos presidentes da Apex-Brasil e 
do BNDES. 
 

Agenda 
De tarde, Dumaresq e o secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial 

do MDIC, Igor Calvet, se reuniram com Larry Schwarts, CEO da Seaborn, uma indústria 
que produz e instala cabeamento submarino. O principal tema da conversa foram os 
programas nacionais de incentivo para a atração de investimentos produtivos. 

 
A secretária-executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Marcela Carvalho, 

participou hoje de um debate sobre o ambiente regulatório brasileiro, com 
representantes da Anvisa, Anac, Casa Civil da Presidência da República e Conselho 
Empresarial Brasil-EUA, que promoveu o evento, no âmbito do Fórum de 

Investimentos Brasil (BIF). 
 

Marcela destacou os progressos que estão acontecendo com o aumento da 
transparência dos processos e a partir, também, do engajamento do setor privado. A 
secretária explicou em detalhes o trabalho na área de regulação que está sendo 

realizado pela Camex com 28 órgãos reguladores do comércio exterior.  
 

Segundo ela, foram colocados em consulta pública 150 atos normativos que seriam 
revisados. Foram recebidas quase mil contribuições em cerca de dois meses. Dessas 
contribuições, aproximadamente 40% referiam-se a temas aduaneiros, 

principalmente, licenciamento de importações, especificou a secretária. 
 

Além disso, Marcela Carvalho falou que a aprovação de uma agenda regulatória para 
o comércio exterior pode auxiliar o processo de acessão do Brasil à OCDE, a 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne os países 

desenvolvidos.  
 

"Tivemos a publicação do Decreto de Governança Pública na Administração, que deu 
um fôlego grande ao nosso trabalho porque traz o princípio da governança pública e 
da melhora regulatória e da transparência. Cito isso para dizer que finalmente os 

reguladores estão falando a mesma língua no sentido de desburocratizar e adotar boas 
práticas. Nosso trabalho vem a complementar esse esforço que está sendo feito", 

afirmou. 
 

De acordo com Marcela os ganhos são diversos. "Ganhamos internamente coerência 
regulatória, o que é menos custos, mais previsibilidade e segurança. E, externamente, 
quando a acessão à OCDE chegar, já teremos feito nosso dever de casa", definiu. 

 
Amanhã (30/5) o ministro Marcos Jorge irá participar, às 14h, de um seminário sobre 

economia digital e a nova revolução industrial. 
 

Inteligência artificial antecipa problemas na área de Recursos Humanos 

30/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A compilação e análise de informações e desenvolvimento de plataformas de 

inteligência artificial crescem de forma acelerada no departamento de recursos 
humanos de empresas brasileiras. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/inteligencia-artificial-antecipa-problemas-na-area-de-recursos-humanos.shtml


Em alguns casos, a tecnologia tem ajudado a antecipar problemas. Na Serasa 
Experian, provedora de informações econômicas, hoje com 2.600 funcionários, um 
algoritmo foi desenvolvido para monitorar a chance de surgir um pedido de demissão. 

 
Alimentado à base de um volume grande de dados, o sistema ajudou a deduzir as 

variáveis mais relevantes a serem acompanhadas pelo RH. “Partindo de mais de 100 
informações, escolhemos as 15 mais relevantes, incluindo histórico de aumentos e 

promoções, avaliações do chefe, inadimplência, entre outras”, explica Guilherme 
Cavalieri, diretor de RH da Serasa Experian.  
 

A partir daí, a empresa criou uma nota com o grau de risco de demissão. Se um 
funcionário é apontado como insatisfeito, o próprio sistema sugere ações para reverter 

o quadro, desde acelerar uma promoção ou um aumento a uma mudança de área.  
Em operação há apenas quatro meses, o sistema já ajudou a estreitar o 
relacionamento da Serasa com os seus funcionários , diz Cavalieri. 

 
Na B3, resultado da fusão de BM&FBovespa e Cetip, um sistema de inteligência 

artificial analisa milhares de variáveis para entender o fluxo de informações na 
empresa, hoje com 2.100 funcionários, todos em São Paulo.  
 

“Através de um aplicativo e algoritmos pudemos entender a rede organizacional da 
companhia, saber como a organização se relacionava, levando em conta a 

comunicação entre áreas e profissionais”, diz a diretora de Pessoas e Marca da B3, 
Ana Buchaim. 
 

“Identificamos os funcionários que tinham muita importância para a disseminação de 
informação e cultura, fazendo o corte não pela hierarquia, mas pela capacidade de 

influenciar”, explica Buchaim, que a partir daí desenvolveu estratégias para engajar 
esses profissionais.  
 

Outra plataforma foi usada para organizar e resumir cerca de 2.000 textos em que os 
funcionários falavam da sua relação com a empresa —e davam subsídio para capturar 

a cultura da empresa. 
 
À frente de uma equipe de 30 profissionais, Juliana Zan, superintendente de RH da 

seguradora Tokio Marine, coordenou a criação de um personagem virtual baseado em 
inteligência artificial para otimizar o trabalho da equipe e melhorar o atendimento aos 

funcionários. 
 
“A nossa equipe de TI teve de despender muita energia para a máquina aprender a 

responder às perguntas das várias maneiras como poderiam ser feitas”, afirma Zan. 
 

Desse esforço surgiu Marina, uma atendente virtual de “personalidade bem humorada 
e simpática” responsável por tirar dúvidas dos 1.800 funcionários da Tokio Marinne no 

país. 
 
Antes dela, o RH da seguradora atendia cerca de 2.000 ligações ao mês, 

principalmente de funcionários com dúvidas sobre direitos e benefícios.  
 

Após seis meses de operação, o número de telefonemas para os funcionários “reais” 
do RH caiu 60%. 
 

Segundo especialistas da área, a tendência é crescer o uso de inteligência artificial no 
RH. Para Luiz Eduardo Drouet, consultor e diretor da regional paulista da ABRH 

(Associação Brasileira de Recursos Humanos), a atualização tecnológica tem o 
potencial de melhorar o ambiente de trabalho. 
 



“As novas ferramentas permitem a tomada de decisões a partir da análise de dados. 
A seleção de pessoal, por exemplo, passa a ser pautada pela inteligência artificial e é 
mais assertiva”, avalia. 

 
Nesse contexto, tudo o que cai nas redes sociais tem alta chance de entrar em um 

pacote do tipo big data, cuja análise embasará as decisões dos gestores.  
 

“Se por um lado fica muito mais fácil localizar os profissionais com potencial para 
determinada vaga, por outro traz à tona a questão da reputação digital, que precisa 
ser construída pelos candidatos”, afirma Drouet. 

 
O arsenal tecnológico também funciona para o RH ter mais foco em novos projetos e 

atendimento interno.  
 
Um algoritmo para selecionar milhares de currículos economiza muitas horas de 

trabalho. E o sistema tradicional nem sempre era garantia de qualidade, dizem os 
especialistas.  

 
“Quando a seleção é feita na unha, nem todos os currículos são lidos, daí a importância 
das ferramentas que filtram não apenas pela formação e o histórico escolar”, explica 

Drouet, que destaca o uso crescente de games e simuladores nos processos de seleção 
de pessoal. 

 
Segundo Everton Charmen, doutor em Ciências da Computação e Matemática 
Computacional pela USP, a diferença entre a computação tradicional e a inteligência 

artificial está na maneira como se lida com os parâmetros de funcionamento de 
determinado sistema de informações.  

 
“Na computação, sempre foi necessário definir todas as regras levadas em conta pelo 
sistema. Já a inteligência artificial aprende as regras por meio da coleta e análise de 

dados, trata-se de um aprendizado supervisionado por humanos”, diz Charmen, 
pesquisador do Labic (Laboratório de Inteligência Computacional), do campus São 

Carlos da USP (Universidade de São Paulo). 
 
Segundo pesquisa global da consultoria Deloitte, divulgada em abril passado, 33% dos 

executivos brasileiros afirmaram estar preparados para adotar já a inteligência 
artificial na gestão de pessoal. Foram ouvidos 350 profissionais no país.  

 
“Na pesquisa global, com 11 mil entrevistados, metade respondeu que já via o uso de 
inteligência artificial em sua empresa ou considerava está uma tendência forte nos 

próximos anos”, diz Kelly Ribeiro, diretora de capital humano da Deloitte. 
 


