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A - Fábricas de Cultura 
Realizar sonhos e transformar o futuro, garantindo para que crianças 
e jovens das periferias tenham acesso a uma programação cultural de 
qualidade e acessível, são alguns dos benefícios do patrocínio da Casas 
Bahia para os frequentadores das Fábricas de Cultura das regiões Nor-
te e Sul da cidade (são espaços de acesso gratuito que disponibilizam 
diversas atividades artísticas), instituições da Secretaria da Cultura do 
Estado. O patrocínio inédito, por meio da Lei Rouanet, contribuirá para 
a realização de diversas atividades que acontecem ao longo do ano de 
2018 e que buscam contribuir com a formação cultural de mais de 500 
mil pessoas que frequentam as unidades. 

B - Negócios em Puericultura
Entre os próximos dias 7 e 10, no Expo Center Norte, acontece a Pueri 
Expo2018 – Feira Internacional de Negócios em Puericultura, que traz, 
simultaneamente, a FIT 0/16 – Feira Internacional do Setor Infantojuvenil 
e Bebê. É a única feira exclusiva para o setor de puericultura no Brasil, 
inspirada na “Kind+Jugend”, que ocorre em Colônia, na Alemanha, e é 
referência mundial. O evento vai apresentar as novidades em carrinhos 
de bebê, cadeirinhas veiculares, cangurus, cadeiras para alimentação, 
cuidados para o bebê, mobiliários, brinquedos e acessórios. A feira é 
exclusiva para lojistas que podem fazer o credenciamento gratuito pelo 
site (www.pueriexpo.com.br).  

C - Eliminando Desperdícios  
Nos próximos dias 5 e 6, acontece no Expo Center Norte a Lean Summit 
2018, onde 50 grandes empresas vão detalhar “cases lean”. O lema do 
evento deste ano é “Transformar o mundo resolvendo problemas”. O 
objetivo do encontro é justamente ajudar empresas dos mais diversos 
setores a eliminar desperdícios e aumentar o valor agregado, para que 
tenham melhores condições de enfrentar as diversidades e serem efe-
tivos agentes de mudança social. É realizado pelo Lean Institute Brasil, 
entidade sem fi ns lucrativos, que há 20 anos dissemina o sistema lean 
entre as empresas brasileiras.O instituto brasileiro é parte de uma rede 
de 28 institutos ou parceiros, distribuídos por dezenas de países, em 
cinco continentes. Saiba mais em  (www.leanglobal.org).

D - Dermo e Nutricosméticas
Entre os próximos dias 7 e 9, no Anhembi, acontece o 13º Congresso 
Internacional Consulfarma. O evento reúne novidades como: chocolate 

para mau hálito; fotoprotetor roll-on; Instalip – batom pré-selfi e; esmalte 
com whey protein; máscara de glitter; e creme cobertor para aquecer 
a pele no frio. Além da cosmeteria (ambiente onde o visitante pode 
escolher o melhor creme totalmente personalizado para sua pele), traz 
pelo segundo ano consecutivo a Innovation Zone — área especialmente 
voltada para o desenvolvimento de tendências altamente tecnológicas 
no campo dos dermocosméticos e nutricosméticos. O encontro conso-
lida sua posição de vanguarda no lançamento de tecnologias dermo e 
nutricosméticas associadas à saúde, beleza e bem-estar. Saiba mais em: 
(www.congressoconsulfarma.com).

E - Leilão de Veículos 
A Sold realiza um leilão de 231 veículos apreendidos que estão parados 
no pátio do DSV. Desse total, 7 são motocicletas, 7 utilitários e 217 carros 
de passeio. Com lances iniciais que variam de R$ 200 até R$ 10 mil, todos 
os lotes foram disponibilizados pela CET. Eles podem ser visitados nos 
próximos dias 4 e 5 de junho, das 8h às 16h, sem  agendamento prévio, 
na Av. Nicolas Boer, 60 - Parque Tomas Edson. Interessados podem dar 
lances presenciais ou pela internet. O leilão online já está ativo no site 
da Sold. O presencial será realizado no auditório do leiloeiro, na Rua 
Tenente Negrão, 140- 3º andar, Itaim Bibi, no dia 6, a partir das 10h. 
Para participar, basta se cadastrar no site (www.sold.com.br), criar um 
login e senha. 

F -  Indústria Naval 
Vem aí o principal evento da América do Sul dedicado aos setores da 
construção naval, manutenção e operações, a Marintec South America, 
que chega à sua 15ª edição com o objetivo de propor o debate de solu-
ções e defi nir diretrizes para reaquecer a atividade da indústria naval e 
offshore no Brasil e no continente sulamericano. O evento acontece de 14 
a 16 de agosto, no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro. 
O ciclo de palestras do evento abrange o cenário atual do setor de Oil 
& Gas; agronegócios, portos e terminais, políticas públicas, a situação 
dos estaleiros brasileiros, conteúdo local, gestão ambiental e o Novo 
Repetro, entre outros. Em paralelo,acontece a feira de Manutenção e 
Utilidades Industriais. Outras informações (www.marintecsa.com.br).

G - Bovinos de Corte
Estão abertas as inscrições do curso a distância para ‘Treinamento 
sobre Suplementação de Bovinos de Corte’, que será realizado pelo 

Centro de Treinamento de Recursos Humanos, do Departamento de 
Zootecnia da ESALQ/USP. O intuito desse treinamento é contribuir 
para que a atividade agropecuária nacional alcance níveis de efi ciência 
produtiva e econômica mediante difusão de conhecimentos técnico-
-científi cos e ênfase na sustentabilidade ambiental e social. Mais 
informações podem ser obtidas pelo site  (http://lp.ctrhzootecnia.
com.br/info?), por e-mail (cursos@ctrhzootecnia.com.br), ou tel. 
(19) 3429-4438.

H - Mulher Empreendedora
Com o objetivo de aprimorar as habilidades de gestão empresarial e 
desenvolvimento do talento empreendedor de mulheres, o Itaú Uniban-
co  promove, em parceria com a FGV-EAESP, a 2ª edição do programa 
“Aceleração Itaú Mulher Empreendedora”. A iniciativa é gratuita, acon-
tecerá entre agosto e novembro e contemplará 30 participantes. Podem 
participar mulheres proprietárias ou sócias de negócios que estejam em 
funcionamento há pelo menos um ano; é necessário ser cliente Itaú; o 
negócio deve ter faturamento anual mínimo de R$ 300 mil; e também é 
preciso que a empresa empregue cinco funcionários ou mais. Inscrições 
em: (www.imulherempreendedora.com.br). 

I - Renomados Juristas
Juristas e especialistas de diversas áreas do Direito participam entre 
os próximos dias 7 e 9, no Hotel Mercure Lourdes, em Belo Horizonte, 
do  9º Encontro Anual da Associação dos Advogados de São Paulo. 
Expositores abordarão temas de diversas áreas do direito consti-
tucional, trabalhista, de família, civil, de processo civil, mediação, 
previdenciário, sobre crimes cibernéticos e fake news, entre outros. A 
aula magna de abertura contará com a presença do jurista e professor 
José María Coello de Portugal Martínez del Peral, da Universidad 
Complutense, de Madrid, e do ministro João Otávio de Noronha, do 
STJ e corregedor nacional do CNJ. A plenária de encerramento terá 
a participação da ministra Cármen Lúcia, presidente do STF. Entre 
os palestrantes e expositores, renomados juristas e expoentes da 
advocacia. Mais informações: (www.aasp.org.br).

J - Amantes da Pesca 
O Brasil conta com diversas localidades que chamam a atenção e que são 
grandes oportunidades para pescar, seja por esporte ou por prazer. É o 
caso da ampla infraestrutura que cidades como Vitória, disponibilizam 
e que a costa do país é um local de grande aproximação de peixes. A 
Flytour MMT Viagens apresenta um produto voltado para os pescadores 
profi ssionais e amadores que querem se aventurar em uma experiência 
diferenciada, em um dos maiores centros mundiais de peixes Malha 
Branca e Malha Azul. O maior diferencial é que todos podem levar seus 
familiares e aproveitarem tudo que Vitória tem a oferecer. Mais infor-
mações: (www.fl ytourmmt.com.br).
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Os impostos não são 

apenas um meio de 

pagar a máquina estatal 

e os serviços fornecidos 

pelo governo

A carga tributária revela, 
também, o tamanho 
da parte capitalista (o 

setor privado) e o tamanho 
da parte socialista (o gover-
no) existentes no país. O 
tamanho geral da economia 
nacional é dado pelo total do 
PIB, que, no caso do Brasil, foi 
de R$ 6,3 trilhões em 2016. 
Se o PIB fosse posto em uma 
balança, um prato teria R$ 2,2 
trilhões (a carga de impostos 
pagos pela sociedade) e o 
outro prato teria R$ 4,1 tri-
lhões, ou seja, 35% do total é 
o tamanho da parte socialista 
(o governo) e 65% é a parte 
capitalista (o setor privado).

O tamanho do governo é 
definido por ele próprio, pois 
os impostos significam con-
fisco de renda da sociedade 
privada (pessoas e empresas) 
sob a força da lei; portanto, é 
uma imposição cujo descum-
primento é crime previsto no 
Código Penal. O setor privado 
funciona sob bases capitalis-
tas: propriedade privada dos 
bens de capital, organização 
empresarial da produção 
e trabalho assalariado, em 
regime de liberdade e de 
competição.

Já o governo funciona em 
bases socialistas: toma parte 
da renda nacional, executa 
serviços públicos em regi-
me de monopólio, não se 
submete ao imperativo de 
satisfazer o cliente (o povo), 
não opera com base em 
eficiência e concorrência, 
e nunca vai à falência por 
incompetência no que faz. 
Quando o governo vem e 
toma mais R$ 10,4 bilhões 
apenas com aumento de 
tributos sobre combustíveis, 
como fez agora, não se trata 
de mera transferência de 
renda da sociedade para o 
Estado. Trata-se de diminuir 
a parte capitalista do país e 
aumentar a parte socialista.

O encolhimento do capita-
lismo e a expansão do socia-
lismo de um país são efeito 
inexorável da elevação de 
tributos. O filósofo marxista 
Antônio Gramsci (1891-
1937) dizia que os comunis-

tas deviam abandonar a ideia 
de implantar o comunismo 
extinguindo a propriedade 
privada e assassinando os 
resistentes, da forma como 
ocorreu no século 20, mor-
mente na União Soviética. 
Gramsci propunha implantar 
o socialismo pela tributação 
compulsória, isto é, pelo 
confisco da riqueza privada.

Quando a tributação che-
gasse à metade do produto 
nacional, mantendo-se o di-
reito de propriedade privada 
e o livre de mercado de bens 
e serviços, o tamanho do 
Estado se igualaria ao resto 
da economia, e o socialismo 
estaria enraizado sem que a 
burocracia estatal tivesse de 
se aborrecer com os proble-
mas do processo de produzir 
e criar riquezas. Do Estado 
jamais seriam exigidas quali-
dades como eficiência, auste-
ridade, capacidade gerencial 
e qualquer coisa típica de 
quem precisa assumir riscos 
e competir.

Gastar o dinheiro dos ou-
tros, sem imposição de racio-
nalidade e competência, é o 
esporte preferido dos políti-
cos e da burocracia estatal. 
Os impostos, sobre os quais 
quem os paga não pode dar 
o menor palpite, sustentam 
o governo por mais inchado, 
incompetente e corrupto que 
seja. A questão essencial a 
ser entendida, além de que 
os impostos devem financiar 
os serviços públicos, é que 
elevar a carga tributária sig-
nifica reduzir o capitalismo e 
aumentar o socialismo.

Na busca de seu objetivo 
socialista, Gramsci foi efi-
ciente. Um país que atingisse 
carga tributária de 60% da 
renda nacional não seria mais 
capitalismo, pois, em uma 
nação onde o Estado res-
ponda por 60% do dispêndio 
nacional, o capitalismo é um 
apêndice tímido de uma eco-
nomia socialista. O Estado é 
necessário para cumprir suas 
funções clássicas, tais como 
defesa, justiça, segurança e 
serviços coletivos. Não se 
discute sua eliminação. Mas 
ele tem de ser limitado em 
seus poderes e adequado 
ao tamanho da economia 
nacional.

 
(*) - Economista, é reitor

da Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

Abastecimento de 
combustível é normalizado 
gradativamente no país

A Petrobras Distribuidora (BR) 
informou, em nota, que, após decor-
ridos nove dias de paralisações dos 
caminhoneiros, o abastecimento de 
combustíveis aos clientes da subsi-
diária já está sendo retomado, “de 
forma gradativa”, em todo o Brasil 
com as desobstruções de estradas, 
vias de acesso e portarias de bases 
de distribuição, e apoio das escoltas 
de comboios de caminhões-tanques 
realizadas pelas Forças de Segurança.

A avaliação da subsidiária é que 
alguns pontos do país, sobretudo as 
regiões Centro-Oeste, Norte e Nor-
deste, já operam “dentro da norma-
lidade”. “Em aeroportos secundários 
e nas regiões Sul e Sudeste, ainda há 
restrições à circulação que impedem 
o abastecimento pleno do mercado”, 
diz a nota. A BR ressaltou, porém, 
que permanece de prontidão, com 
um plano de retomada do abasteci-
mento – com prioridade aos serviços 
essenciais à população – para atender 
a sua revenda e demais clientes de 
forma plena e segura “tão logo esses 
últimos pontos de bloqueio estejam 
desobstruídos”.

Segundo a BR, até a normalização 
das operações da subsidiária, “as 
bases da companhia continuarão ope-
rando em regime especial, inclusive 
no feriado e nos fi nais de semana”. 
A Central de Serviços da Petrobras 
Distribuidora teve a equipe de aten-
dentes reforçada e foi mobilizada para 
estender o horário de atendimento, 
prestando todo o suporte necessário 
aos clientes e à área comercial (ABr).

O setor da economia que mais avançou foi a agropecuária, com uma alta de 1,4%.

O indicador foi divulgado 
na quarta-feira (30) pelo 
IBGE e mede a soma das 

riquezas produzidas no país em 
janeiro, fevereiro e março. Na 
comparação com o mesmo perí-
odo do ano passado, a economia 
brasileira também cresceu nos 
meses pesquisados, com uma 
variação de 1,2%. Em valores 
correntes, o PIB brasileiro so-
mou  R$ 1,641 trilhão.

O crescimento em relação ao 
fi nal do ano passado foi o quinto 
resultado positivo consecutivo. 
O setor da economia que mais 
avançou foi a agropecuária, com 
uma alta de 1,4%. A indústria e 
o setor de serviços fi caram perto 
da estabilidade, com variação 
positiva de 0,1%. A indústria de 
transformação recuou 0,4% e a 
indústria da construção, 0,6%. 
As atividades industriais ligadas 
à eletricidade, gás, água, esgoto e 
limpeza urbana, cresceram 2,1%.

No setor de serviços, tiveram 
expansão o comércio (0,2%), os 
serviços de transporte, armaze-
nagem e correios (0,7%) e as 
atividades imobiliárias (0,5%). 
Os serviços de informação ca-

Desde o ponto mais agudo da crise no setor, em maio de 2016, a 

confi ança dos comerciantes acumula alta de 43,6%.

O Índice de Confi ança do 
Empresário do Comércio 
(Icec), medido pela Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC), subiu 0,2% de abril 
para maio e atingiu 113,8 
pontos. Na comparação com 
maio de 2017, o aumento 
chega a 10,5%. No entanto, a 
greve dos caminhoneiros pode 
causar impacto na percepção 
dos empresários do comércio 
em pesquisas futuras, devido 
ao desabastecimento de com-
bustíveis e alimentos, entre 
outros produtos.

“O varejo vem sofrendo 
impactos negativos, prin-
cipalmente por conta do 
desabastecimento nos seg-
mentos de combustíveis e 
de supermercados. Juntos, 
esses setores respondem 
por quase metade das ven-
das mensais do comércio 
brasileiro”, disse, no Rio de 

D
iv

ul
ga

çã
o

A
rq

ui
vo

/A
B

r

PIB brasileiro cresceu 0,4% 
no primeiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil teve alta de 0,4% no primeiro trimestre de 2018, na comparação 
com o último trimestre de 2017

íram 1,2% e os de intermedia-
ção fi nanceira e seguro, 0,1%. 
Apesar de ter crescido frente 
ao fi m de 2017, a agropecuária 
caiu 2,6% se comparada com 
os meses de janeiro, fevereiro e 
março do ano passado. A indús-
tria cresceu 1,6% nessa base de 
comparação e os serviços, 1,5%.

Pela ótica da despesa, o pri-
meiro trimestre teve alta no 
consumo das famílias (0,5%) 
e na formação bruta de capi-
tal fi xo (0,6%), que mede os 

investimentos. O consumo do 
governo caiu 0,4%. Se compa-
rado com os mesmos meses de 
2017, o consumo das famílias 
aumentou 2,8% no primeiro 
trimestre de 2018, e os investi-
mentos registraram elevação de 
3,5%. As despesas do governo 
caíram 0,8% na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado.

A taxa de investimento cres-
ceu em relação ao mesmo perí-
odo de 2017 e chegou a 16% do 

PIB, contra 15,5% nos mesmos 
meses do ano passado. A taxa de 
poupança também aumentou, 
de 15,8% para 16,3%.

A poupança bruta atingiu R$ 
266,8 bilhões, acima dos R$ 
250,3 bilhões que somava no 
mesmo período do ano passa-
do. As exportações brasileiras 
de bens e serviços cresceram 
1,3% na comparação com os 
três últimos meses de 2017. 
As importações tiveram alta de 
2,5% (ABr).

Subiu a confi ança dos 
empresários do comércio

Janeiro, o economista da CNC, 
Fabio Bentes. Desde o ponto 
mais agudo da crise no setor, 
em maio de 2016, a confi ança 
dos comerciantes acumula alta 
de 43,6%. 

A percepção dos empresários 
do comércio em relação à situa-
ção atual melhorou apenas 0,1% 
de abril para maio. As expecta-

tivas mantiveram-se estáveis 
no período. Já as intenções de 
investimento cresceram 0,6% 
de abril para maio. Na com-
paração com maio de 2017, a 
percepção sobre as condições 
atuais cresceu 24,6%, as ex-
pectativas subiram 4,1% e as 
intenções de investimento 
tiveram alta de 9,8% (ABr).


