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“Se você quer chegar 
onde a maioria não 
chega, faça o que a 
maioria não faz”.
Bill Gates (1955)
Fundador da Microsoft 
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A falta de demanda in-
terna voltou a ganhar 
importância entre os 

principais problemas enfren-
tados pela indústria ao longo 
do mês de junho. O percentual 
de empresários que assinalam 
essa difi culdade é o maior 
desde o terceiro trimestre de 
2016. Nos últimos seis meses, 
esse índice aumentou 10 pon-
tos percentuais, chegando a 
41,1% dos entrevistados, em 
junho. Os dados são da Sonda-
gem Industrial, divulgada on-
tem (22) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 

A produção industrial em 
junho caiu na comparação 
com maio. O índice de evo-
lução da produção fi cou em 

Segundo CNI, aumenta 
preocupação da indústria 
com a falta de demanda

43,4 pontos, abaixo da linha 
divisória. 

O índice de evolução dos 
estoques fi cou em 51,1 pontos. 
Valores acima de 50 pontos 
indicam crescimento do nível 
de estoques ou estoque efetivo 
acima do planejado. O índice 
de satisfação com o lucro ope-
racional fi cou em 40,1 pontos, 
recuo de 0,2 ponto frente ao 
trimestre anterior, enquanto 
o índice de satisfação com a 
situação fi nanceira registrou 
45,7 pontos, aumento de
0,4 ponto. 

A elevada carga tributária 
continua sendo apontada pelo 
setor como o principal proble-
ma enfrentado pelas empresas. 
Em segundo lugar, aparece a 

demanda interna insufi ciente, 
cuja assinalação aumentou 
3,6 pontos percentuais na 
comparação com o primeiro 
trimestre do ano. Em terceiro 
lugar no ranking de principais 
problemas está a falta ou alto 
custo de matéria-prima. Em 
quarto lugar está a competição 
desleal, que inclui práticas 
como contrabando, dumping, 
entre outros. 

As expectativas, em geral, 
apresentaram pouca variação. 
A expectativa de demanda 
cresceu em meio ponto, para 
57,8 pontos, e a expectativa 
de compra de matéria-prima 
aumentou em 0,4 ponto para 
55 pontos no mês. A expecta-
tiva de exportação manteve-

A elevada carga tributária continua sendo apontada pelo setor como o principal

problema enfrentado pelas empresas.

-se constante e a expectativa 
quanto ao número de empre-
gados recuou 0,2 ponto. Todos 
os índices permanecem acima 
dos 50 pontos, ou seja, indicam 

expectativas positivas. Pelo 
segundo mês consecutivo, a 
intenção de investir manteve-
-se praticamente inalterada.  
A Sondagem Industrial foi 

feita entre 1º e 11 de julho 
com 1.903 empresas, sendo 
770 de pequeno porte, 695 
de médio e 438 de grande 
porte (ABr).

O número de aprendizes 
encaminhados pelo Centro de 
Integração Empresa-Escola 
(CIEE) às empresas cresceu 
13,6% no primeiro semestre, 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado. O total 
de aprendizes somou 247.679 
de janeiro a junho, de acordo 
com o Boletim Estatístico do 
CIEE divulgado ontem (22). 
Em relação aos estagiários, o 
total foi 868.468 pessoas en-
caminhadas, com crescimento 
de 3,8%.

Nos primeiros seis meses 
deste ano, 68,8% dos aprendi-

O total de aprendizes somou 

247.679 de janeiro a junho.

Portaria publicada ontem 
(22) no Diário Ofi cial da União, 
pelo Ministério do Desenvol-
vimento Regional, reconhece 
situação de emergência em 22 
municípios cearenses atingidos 
pela seca. A medida facilita o 
envio de recursos emergenciais 
da União destinados às ações de 
combate à seca e redução dos 
impactos da estiagem como a 
distribuição de água por meio 
de carros-pipa nessas regiões.

Os 22 municípios cearenses 
que tiveram a situação de 
emergência reconhecida são 
Beberibe, Boa Viagem, Cam-
pos Sales, Caririaçu, Catarina, 
Catunda, Deputado Irapuan 
Pinheiro, Itapagé, Jaguareta-
ma, Jaguaribara, Jati, Milhã, 
Mombaça, Monsenhor Tabosa, 
Morada Nova, Nova Olinda, 
Pedra Branca, Pereiro, Piquet 
Carneiro, Saboeiro, Solonópole 
e Tarrafas (ABr).

Portaria facilita envio de recursos para combate à seca.

Pacientes com hepatite
O número de pacientes notifi ca-

dos com casos de hepatites virais 
no Brasil caiu 7% entre 2008 e 
2018, de acordo com o Boletim 
Epidemiológico de Hepatites Virais 
2019 divulgado ontem (22) pelo 
Ministério da Saúde. Em 2008, fo-
ram registrados 45.410 casos. Dez 
anos depois, o número passou para 
42.383 casos. Aponta ainda queda 
de 9% no total de mortes causadas 
pela doença no país, saindo de 2.362 
óbitos em 2007 para 2.156 em 2017. 

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (22) que apoia a 
decisão do ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Freitas, de 
suspender a nova tabela do 
frete. O ministério solicitou à 
Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT) que deli-
bere sobre a suspensão cautelar 
das novas regras para o cálculo 
do frete mínimo de transporte 
de cargas, em vigor desde o dia 
20. “Todo o nosso governo apoia 
a decisão tomada nos limites 
dado ao ministro Tarcísio”, 
afirmou o presidente, após 
almoço com ofi ciais-generais 
da Aeronáutica.

Por meio de nota, o ministério 
disse que as novas regras cau-
saram “insatisfação em parcela 
signifi cativa dos agentes de 
transporte”, e que “diferenças 
conceituais” quanto ao valor do 
frete e do piso mínimo devem 
ser discutidas novamente com a 

O presidente Jair Bolsonaro fala à imprensa, após encontro

no Ministério da Defesa.
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Os municípios paulistas de 
Araraquara, Barretos, Franca, 
Guarujá, São Carlos e Votupo-
ranga passarão a receber voos 
comerciais regulares até o fi nal 
do ano. Ao todo, para aten-
der as seis cidades, serão 74 
voos semanais operados pelas 
companhias Azul, Gol, Latam 
e Passaredo.

A criação dos novos destinos 
paulistas faz parte de um acor-
do entre as companhias aéreas 
e o governo de São Paulo no 
programa chamado São Paulo 
Pra Todos. 

A administração estadual 
reduziu a alíquota de ICMS 
sobre o combustível dos aviões 
de 25% para 12%. Em contra-
partida, as empresas deverão 
acrescentar 490 novas partidas 
semanais no estado até o fi nal 

do ano: 416 voos nacionais – 
para 21 estados e 38 destinos 
– e 74 dentro do próprio estado. 
Dos 490 novos voos, 269 já estão 
em operação e os demais serão 
operacionalizados até o início 
de 2020. 

“Com a nova alíquota, a 
arrecadação prevista para 
2019 sobre a comercialização 
de querosene aéreo cairá de 
R$ 627 milhões para R$ 422 
milhões, mas a compensação 
total – direta, indireta, induzida 
e catalisada – representa uma 
previsão de ao menos R$ 316 
milhões”, destacou o governo 
do estado em nota. A estimativa 
é que 59 mil empregos sejam 
gerados nos 18 meses seguintes 
a partir da desoneração, com 
previsão de R$ 1,4 bilhão em 
salários anualmente (ABr).

Serão 74 voos semanais operados pelas companhias Azul, Gol, 

Latam e Passaredo.

Arquivo/ABr

Ocorre desde domingo (21), 
em Campo Grande, na Univer-
sidade Federal de Mato Grosso 
do Sul, a 71ª reunião anual da 
Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC). 
Considerado o principal evento 
de pesquisa acadêmica do país, 
reúne professores e cientistas 
das mais diversas regiões. Até 
sábado (27), a programação 
inclui apresentação de traba-
lhos e debates sobre desafi os 
à produção de conhecimento 
em distintos campos.

O encontro recebe conferên-
cias sobre variados assuntos, 
como impactos da privação 
do sono, métodos de análise 
da biodiversidade brasileira, 
doenças infecciosas em mega-
cidades, cooperativismo no país, 
uso da robótica como recurso 
pedagógica em salas de aula e 

A 71ª reunião anual da SBPC acontece na Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul.

Reprodução/Internet

Bolsonaro apoia a suspensão da tabela do frete 
e diminui o número de membros do Conad

disse que pretende enxugar 
ou extinguir a grande maio-
ria deles. “A gente não pode 
ter conselho que não decide 
nada. Dada a quantidade de 
pessoas envolvidas, a decisão 
é quase impossível de ser 
tomada. Não podemos ficar 
refém de conselhos, muitos 
deles com pessoas indicadas 
por outros governos”.

Perdem assento no conse-
lho oito entidades que tinham 
direito a indicar um represen-
tante: a OAB, os Conselhos 
Federais de Medicina, de Psi-
cologia, de Serviço Social, de 
Enfermagem e de Educação, a 
UNE e a SBPC. Também deixa 
de contar com a participação 
de cinco profi ssionais: um 
jornalista; um antropólogo; 
um representante da classe 
artística e dois representan-
tes de entidades do terceiro 
setor (ABr). 

categoria. No ofício encaminha-
do à ANTT, o ministro Tarcísio 
Gomes de Freitas diz que “o 
diálogo segue sendo o principal 
mecanismo com o qual vamos 
buscar o consenso no setor de 
transportes de cargas”. 

Perguntado sobre o de-
creto presidencial publicado 
ontem, no DOU, que diminui 
de 31 para 14 o número 
de membros do Conselho 
Nacional de Políticas sobre 
Drogas (Conad), Bolsonaro 

Até dezembro, mais 6 
municípios paulistas 

receberão voos 

Situação de emergência em 
22 municípios do Ceará

SBPC discute desafi os para 
a ciência e tecnologia

Cresceu o número de 
aprendizes no país

no primeiro semestre

impactos do envelhecimento na 
assistência à saúde. Mais de 18 
mil pessoas se inscreveram para 
participar da reunião anual. Há 
uma média de 14 conferências e 
15 mesas-redondas simultâneas 
a cada dia. Também haverá a 
apresentação de 688 trabalhos 
acadêmicos.

Nas áreas abertas ao público, 
serão realizados 44 minicur-
sos, e estandes apresentam 
as produções de institutos de 
pesquisa vinculados ao Minis-
tério de Ciência e Tecnologia. 
No sábado (27), último dia do 
encontro, o evento é aberto 
a todas as pessoas para que 
possam visitar a universidade e 
as exposições. “As crianças que 
vêm durante a semana e trazem 
os familiares. É uma forma de 
criar semente na criançada”, 
disse o secretário-geral da 
SBPC, Paulo Hoffmann.

Uma parte importante das 
atividades do encontro é vol-
tada a temas relacionados à 
área de Ciência e Tecnologia, 
das formas de produção de co-
nhecimento nas universidades 
às maneiras de diálogo com a 
sociedade. Entre as mesas-
-redondas estão impactos 
sociais de ciência e tecnologia, 
perspectiva da pesquisa na pós-
-graduação e instrumentos de 
fi nanciamento do setor (ABr).

zes eram jovens já formados no 
ensino médio, enquanto 26% 
ainda o estavam cursando. O 
estudo revelou também que 
4,6% dos aprendizes estavam 
no ensino fundamental. Quan-
to aos estagiários, 77,4% são 
do ensino superior, 18,9% do 
ensino Médio e 3,3% do ensino 
técnico. Houve alta de 6,6% 
no número de vagas abertas, 
passando de 203.062 vagas 
no primeiro semestre de 2018 
para 216.462 no mesmo período 
deste ano. 

Já as contratações aumen-
taram 3%, subindo de 176.028 
contratos fechados nos primei-
ros seis meses de 2018 para 
181.248 até junho. 

Estudantes do sexo feminino 
são maioria no mercado, res-
pondendo por 65% das vagas 
ocupadas de estágio e 52,7% 
das vagas de aprendiz.

Os cursos com maior número 
de estagiários no país são direi-
to, pedagogia, administração, 
ciências contábeis, engenharia 
civil, tecnologia em análise e 
desenvolvimento de sistemas, 
psicologia, educação física, 
ciência da computação e ar-
quitetura e urbanismo, nessa 
ordem (ABr).


