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Uma semana para que entidades
cheguem a consenso sobre frete

E

Confiança do
empresário
industrial tem
maior queda
desde 2010

A paralisação do transporte
rodoviário de cargas e as medidas adotadas para solucionar
a crise, como o tabelamento do
frete, abalaram a confiança do
empresário em junho, segundo a Confederação Nacional
da Indústria (CNI). O Índice
de Confiança do Empresário
Industrial (Icei) teve queda
de 5,9 pontos frente a maio e
atingiu 49,6 pontos em junho,
no maior recuo da série mensal,
que começou em 2010.
Quando o indicador fica abaixo
da linha dos 50 pontos, há falta
de confiança dos empresários.
Índice acima de 50 pontos indica otimismo. Desde janeiro
de 2017, o índice estava acima
dos 50 pontos. O índice sobre as
condições atuais da economia
brasileira foi de 48,3 pontos em
maio para 37,1 pontos em junho.
O indicador de expectativas para
a economia passou de 54,1 pontos para 46,6 pontos no período.
A CNI explica que o Icei é um
indicador que ajuda a entender
as tendências da indústria e
da economia. Empresários
confiantes tendem a ampliar a
produção e os investimentos, o
que estimula o crescimento da
economia. A pesquisa foi feita
entre 4 a 14 e junho, com 2.779
empresas (ABr).

Ministro do STF, Luiz Fux, coordena audiência de instrução do
processo que questiona a legalidade da tabela de preços do frete.

de (ADI) contra a MP que prevê
uma tabela de frete mínimo
para o transporte rodoviário.
As ações foram abertas pela
ATR Brasil, que representa

empresas transportadoras, pela
CNI e pela CNA. As entidades
alegam que a tabela fere os
princípios constitucionais da
livre concorrência e da livre

iniciativa, sendo uma interferência indevida do governo na
atividade econômica.
Do lado dos caminhoneiros,
o presidente da Confederação
Nacional dos Transportadores
Autônomos, Diumar Bueno,
afirmou que a categoria não
concorda com tabela de referência, não abrindo mão de um
preço mínimo de frete “que dê
condições de sobrevivência”
aos motoristas. Ao editar a
tabela, o governo atendeu a
uma das reivindicações dos
caminhoneiros.
Em manifestação enviada ao
STF, a AGU defendeu a validade
da tabela. Para o órgão, a fixação
do preço mínimo do frete tenta
garantir valor adequado para a
prestação do serviço, que deve
ser compatível com os custos
incorridos no transporte rodoviário de carga (ABr).

Venda direta de etanol aos postos
pode reduzir preço
A venda direta de etanol,
dos produtores aos postos de
combustíveis, pode ser permitida em breve e levantou
mais uma discussão sobre
o setor de combustíveis. O
Senado aprovou o projeto
que trata da medida. Agora,
o texto será encaminhado
para votação na Câmara.
Atualmente, essa venda direta
é proibida pela ANP. Apenas
distribuidores autorizados e
fornecedores cadastrados na
agência podem comercializar
etanol combustível. O projeto
modifica esse artigo e permite
a venda direta.
Segundo a proposta, o objetivo é aumentar a concorrência
no mercado de combustíveis e,
assim, baixar o preço para o consumidor. A medida é defendida
pela Federação dos Plantadores
de Cana do Brasil (Feplana),
que representa produtores e
fornecedores independentes
de cana-de-açucar em 13 estados. Para a federação, a venda
direta melhora a formação de
preços ao consumidor, já que
exclui as margens de lucro das
distribuidoras.
“Temos que modernizar a
comercialização do etanol, não

Fernando Frazão/ABr

le deu um prazo até a próxima quinta-feira (28)
para que representantes
dos caminhoneiros, da indústria
e do agronegócio cheguem a
um consenso sobre o custo do
transporte.
“Todos entenderam que o
Brasil não pode mais passar
pelos momentos que passou.
Então cada um vai dar uma
cota de colaboração para o país
e entenderam de se reunirem
em uma semana para encontrar um preço intermediário e
apresentá-lo em juízo”, disse
Fux, ao acrescentar que, se não
for apresentado tal preço intermediário na próxima reunião,
ele realizará uma audiência
pública para colher informações
de especialistas e, somente
então, decidir sobre o assunto.
Fux é o relator de três ações
diretas de inconstitucionalida-
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O ministro Luiz Fux, do STF, realizou ontem (20) uma audiência sobre a tabela de preços mínimos para
o frete rodoviário no Brasil, medida que é contestada na Corte

Venda direta de etanol, dos produtores aos postos de
combustíveis, pode diminuir preço para o consumidor.

pode ser como se comercializa a
gasolina. São poucas destilarias
de gasolina, então comercializar
por meio de distribuidoras facilita a logística e distribuição.
No caso do etanol, temos 400
unidades industriais pelo país
e ele pode ser vendido regionalmente”, disse o diretor da
Feplana, José Ricardo Severo.
Para ele, a venda direta de etanol pode, inclusive, pressionar
para uma redução nos preços
da gasolina, por exemplo, ao
dificultar a formação de cartéis.
Em nota, a Plural, associação

de distribuidores de combustíveis, afirmou que o projeto
não leva em conta as complexidades que envolvem o setor.
“Na realidade, o preço final
ficará mais caro, a garantia
de qualidade mais difícil e
a arrecadação por parte do
estado mais vulnerável. Não à
toa, além da Plural, as outras
duas principais entidades que
representam o setor de etanol
são contra a proposta: a Unica,
dos produtores, e a Fecombustíveis, dos postos revendedores”, diz a nota (ABr).
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O socialismo
é contra você
José Pio Martins (*)

O país tem uma parte
capitalista (o setor
privado) e uma parte
socialista (o Estado).
O Estado vive do que
retira da sociedade

S

e gasta mais do que arrecada, tem de fazer dívida.
Se persiste, tem de aumentar impostos. Na crise, o setor
privado (pessoas e empresas)
aperta o cinto, reduz gastos e
luta para não ir à falência. Já o
governo segue inchando, não
reduz gastos, seus servidores não
perdem o emprego, e a saída é
sempre a mesma: mais dívidas e
mais impostos.
A Revolução Americana de
1776 foi a revolta do povo contra
os impostos cobrados pela monarquia inglesa. Foi a luta pela
independência dos EUA. Porém,
os norte-americanos sabiam que
não ter nenhum governo levaria
ao caos, e que a função primária
do governo é cuidar da defesa
nacional e instituir um sistema
judicial.
Mas os “pais fundadores” da
pátria tinham duas premissas:
uma, o governo não deve depender de políticos e burocratas
altruístas e angelicais (que não
existem); outra, não tinham a intenção de permitir que o governo
se tornasse um mecanismo para
“roubar” os frutos do trabalho de
um homem e dar a outro que não
trabalhou para obtê-los.
A Constituição dos Estados
Unidos foi elaborada para preservar as liberdades individuais e ter
um governo com poderes limitadíssimos. A vida de um indivíduo
pode ser vista em duas grandes
partes: uma é o espectro de sua
liberdade; outra é o espectro de
suas ações comandadas por um
aparato de coerção e controle,
o governo.
Os fundadores da nação norte-americana sabiam que quanto

mais atribuições fossem dadas
ao governo, maiores seriam os
impostos, mais fortes seriam os
controles sobre a vida das pessoas, e os poderes dos políticos
e dos burocratas seriam crescentes. Cada vez mais a vida humana
sairia do controle do indivíduo e
passaria ao controle do Estado.
Em sua obra O Manifesto
Comunista, Marx e Engels
propunham a ditadura do
proletariado – aquilo que
chamavam de “socialismo” –,
cuja construção dependeria
de três coisas: eliminar o direito de propriedade privada
(privar o homem dos frutos
de seu trabalho); dissolver a
unidade familiar (os filhos não
pertenceriam mais aos pais,
mas ao Estado); e destruir a
religião (que para Marx era o
“ópio do povo”).
Com a queda do Muro de
Berlim e a desintegração do
império sanguinário soviético, os
socialistas passaram a controlar
a vida das pessoas por meio dos
impostos, de excessivos poderes
governamentais e da estatização
de tudo que pudessem, desde o
preço do ingresso que um bar
cobra de homens e mulheres até
que músicas podem ser tocadas
no carnaval baiano.
O pai de Pítocles reclamava
do excesso de gastos do filho,
que vivia lhe pedindo sempre
mais dinheiro, e recebeu do
filósofo Epicuro o seguinte conselho: “Se queres enriquecer
Pítocles, não lhe acrescentes
riquezas, diminui-lhe os desejos”. É assim que devíamos
agir contra a voracidade do
governo, que insiste em crescer,
confiscar sempre mais de nossa
renda e controlar nossas vidas.
A fibra de um povo é tão maior
quanto menos ela depende do
governo, que no fim das contas
é um pai terrível.
(*) - É economista e reitor da
Universidade Positivo.

Starbucks fechará 150 lojas nos EUA

A rede norte-americana de cafeterias Starbucks decidiu fechar 150
lojas com baixo desempenho nos
Estados Unidos. A medida faz parte
de um plano estratégico de longo
prazo que inclui maior remuneração
aos investidores e uma meta para
acelerar o crescimento nos Estados
Unidos e na China. A notícia prejudicou os títulos da Starbucks na
Bolsa, onde chegaram a perder até
6,3% na tarde de terça-feira (19).
“Embora certos obstáculos de
demanda sejam transitórios, e alguns
de nossos aumentos de custos sejam
investimentos apropriados para o

futuro, nosso desempenho recente
não reflete o potencial de nossa
marca e isso não é aceitável”, disse
o presidente-executivo da empresa,
Kevin Johnson. “Precisamos nos
movimentar mais rapidamente para
atender às preferências e necessidades de nossos clientes”, ressaltou.
No plano, a Starbucks levou sua
previsão de dividendo em 20%,
para um retorno trimestral de
36 centavos de dólar por ação. A
empresa planeja devolver US$ 25
bilhões a acionistas em dividendos
e recompras durante o ano fiscal
2020 (ANSA).

e LinkedIn. Entre os temas que serão abordados, estão: A Evolução
do Marketing; Inovação Exponencial; Startups: como chegar à série
A; Blockchain: A nova era da colaboração; e Crise nas Redes Sociais:
Gestão e Gerenciamento. As palestras acontecerão simultaneamente ao
longo do dia e a participação está sujeita à lotação das salas. Inscrições:
(http://bit.ly/2018_DigitalSummit).

H - Jogadores de PlayStation
A - Esclerose Múltipla
A filial da Ipsen no Brasil, grupo farmacêutico global especializado em
soluções de saúde com o alvo em doenças debilitantes, traz ao mercado
brasileiro o primeiro medicamento à base de canabinoides aprovado pela
Anvisa. Fabricado pela companhia inglesa GW Pharma LTD., na forma de
spray oral, Mevatyl® será comercializado pela Ipsen Farmacêutica. Esse
medicamento é indicado para o tratamento dos sintomas decorrentes
da espasticidade moderada a grave, relacionada à esclerose múltipla
(EM), em pacientes adultos que não tenham obtido resposta adequada
a outros medicamentos. Para maiores informações sobre o medicamento
e orientações para adquirir, consulte (www.ipsen.com.br).

B - Saúde e Bem Estar
Realizado pelo Lide, Grupo de Líderes Empresariais, o 7º Fórum da Saúde e Bem-Estar reune no próximo dia 26 (terça-feira),das 8h às 13h30,
no Hotel Grand Hyatt, importantes nomes da medicina, dirigentes de
empresas e autoridades públicas para debater temas relevantes ligados
ao setor. Para a abertura do evento, além do ministro da Saúde, Gilberto
Occhi, estão confirmadas as presenças do secretário municipal de Saúde,
Wilson Pollara; do secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Daniel
Annenberg; e do presidente do LIDE Saúde, Claudio Lottenberg. Para
informações adicionais, acesse: (www.lideglobal.com).

C - Doação de Agasalhos
O inverno está chegando e com ele a preocupação em auxiliar as pessoas que muitas vezes dependem de uma doação para se manterem
confortáveis e aquecidas nesta que é a estação mais fria do ano. E para
estimular essa reflexão e incentivar a participação da sociedade, todos
os anos, as redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo trabalham
uma campanha para coletar doações de roupas, agasalhos e itens de
inverno – novos ou em bom estado. Este ano, a companhia desenvolveu
a campanha “Solidariedade é o melhor remédio para quem sente frio”,
que acontece até o dia 15 de agosto. As doações serão destinadas para
o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e para filiais da
Cruz Vermelha distribuídas em 9 estados onde a companhia possui filiais.

D - Corrida de Barris
Uma das mais famosas atrações da Toscana, o Bravio delle Botti, ocorre
no dia 26 de agosto em Montepulciano, comuna pertencente à província
de Siena. Para acompanhar o tradicional festival, que reúne visitantes

de todo o mundo e conta com uma programação que inclui cortejos,
missas e festas, a dica é hospedar-se no Laticastelli Country Relais, um
fortificado do começo do século XIII.
castelo fortificado
XIII O evento combina fascínio
e magia por meio de duplas que representam os oito distritos da região,
e que participam de uma corrida na qual rolam barris de 80 kg pelas ruas
estreitas do centro histórico com o objetivo de conquistar Il Bravium,
estandarte que traz a imagem de San Giovanni Decollato, padroeiro da
cidade. Outras informações: (www.laticastelli.com).

E - Artefatos em Borracha
Entre os próximo dias 26 e 28, chega ao Expo Center Norte a 13ª edição
da Expobor, Feira Internacional de Tecnologia, Máquinas e Artefatos
em Borracha, com os principais avanços em tendências e inovações
tecnológicas direcionadas a vários setores que utilizam a borracha como
uma das suas matérias-primas protagonistas. A feira objetiva revelar, aos
players do segmento, novas oportunidades de negócios, além de apontar
melhorias no processo de automação, feito que é capaz de otimizar o
sistema de produção e agregar valor aos produtos. Além das indústrias
de artefatos de borracha, a Expobor contempla diversos setores como
o automobilístico, o calçadista, o de máquinas e componentes, o de
eletroeletrônicos, e ainda, petrolíferas, pneumáticas e siderúrgicas. Mais
informações: (www.expobor.com.br).

F - Produção de Chocolate
Nos dia 8 e 9 de agosto, das 8h às 17h30, o Instituto de Tecnologia de
Alimentos (Ital) da Secretaria de Agricultura do Estado coordenará o
curso teórico-prático “Aeração Aplicada a Confeitos e Recheios Para
Chocolates”, no Centro de Cereais, Chocolate, Balas e Confeitos (Chocotec) em Campinas. O workshop abordará a tecnologia de produção de
confeitos e recheios aerados (marshmallow e nougat), seus principais
ingredientes, processos de produção e parâmetros de controle. Também
será abordada a teoria de tecnologia de produção de confeitos e recheios
aerados com aulas práticas de produção de nougat e marshmallow, que
serão realizadas em escala laboratorial. Informações: (http://eventos2.
fundepag.br/pagina.php?link=566815715368057702360734023b).

G - Tecnologia e Inovação
No próximo dia 30, das 9h às 18h, na Digital House Brasil, Av. Dr. Cardoso
de Melo, 90, Vila Olímpia, acontece a primeira edição do Digital Summit.
A agenda contempla mais de 60 paineis gratuitos durante todo o dia,
com a presença de palestrantes de empresas como Google, IBM, Twitter

A Nissan está em busca da próxima geração dos jogadores mais velozes de PlayStation em um novo programa que oferece a centenas de
competidores a chance de participar de um campeonato oficial da FIA.
Os melhores pilotos Nissan no GT Manufacturers Series Championship,
– modo de jogo certificado pela FIA e disponível em Gran Turismo Sport,
para PlayStation –, ganharão uma viagem para participar do Festival
NISMO no circuito Fuji International Speedway, no Japão, e visitar a sede,
em Tóquio, dos desenvolvedores do jogo, a Poliphony Digital. Também
será selecionado um jogador ou jogadora adicional do campeonato de
e-racing Nissan GT Sport Cup da Europa. Criado pela Sony PlayStation,
o campeonato de Gran Turismo Sport é a primeira competição de jogos
eletrônicos de corrida sancionada pela FIA. Saiba mais em: (www.nismo.
com/nissangtsportcup).

I - Programa de Estágio
A Pöyry, multinacional finlandesa de consultoria e serviços de engenharia,
está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio, que prevê
selecionar universitários dos cursos de Engenharia, Economia, Administração, Psicologia e Arquitetura com previsão de conclusão para dezembro
de 2018 ou dezembro de 2019. Serão selecionados 12 estudantes para as
áreas de Engenharia Civil, Automação, Processo Celulose e Papel, Meio
Ambiente, Estudos de Viabilidade, Suprimentos, Financeira, Recursos
Humanos e Gestão de Processos Industriais, que terão a oportunidade
de participar de projetos em diversos setores, como Papel e Celulose,
Energia, Químicos & Biorrefinarias, Infraestrutura, Consultoria Florestal
e Mineração e Metalurgia. Mais informações:
(www.poyry.com.br), na aba “Carreiras / Vagas abertas”.

J - Estreia em Lisboa
Dia 6 de outubro o Villa Mix Festival cruza o Oceano Atlântico e desembarca pela primeira vez em Lisboa. Após sete anos de história no
Brasil, mais de 30 edições anuais realizadas, em 24 cidades diferentes,
o evento se torna internacional. O festival, que já recebeu mais de 2
milhões de pessoas e bate recorde de bilheteria, foi considerado o
maior palco do mundo segundo o famoso “Guinness World Records”
nos anos de 2015 e 2017. Hoje, amplia seus horizontes e aterrissa na
capital e cidade mais populosa de Portugal. Sob o comando de duas
das maiores empresas de entretenimento no Brasil, AudioMix e Social
Music e, em parceria com produtora local Ritmos&Blues, o show conta
com megaestrutura para receber artistas como Jorge & Mateus, Alok,
Wesley Safadão e Kevinho. Os ingressos já estão disponíveis pelo site
(www.blueticket.pt).

