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“Quando não 
somos capazes de 
entender alguma 
coisa, procuramos 
desvalorizá-las com 
críticas. Um meio ideal  
de facilitar nossa tarefa”.
Sigmund Freud (1856/1939)
Criador da psicanálise
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O presidente Jair Bol-
sonaro reconheceu 
ontem (16) que o 

preço dos combustíveis está 
alto no Brasil, e que a quebra 
do monopólio da Petrobras é 
uma das formas de diminuir 
o valor para o consumidor.

“Lá na refi naria o preço 
está lá embaixo, fi ca alto 
[para o consumidor] por 
causa de impostos estadu-
ais, ICMS basicamente, e, 
depois, o monopólio existe 
na questão da distribuição 
e nós estamos buscando 
quebrar esse monopólio 
para diminuir o preço. Só 

Combustíveis: para Bolsonaro 
quebra de monopólio pode 
reduzir custos nos postos

com a concorrência ele pode 
diminuir”, disse ao deixar o 
Ministério da Infraestrutura, 
após reunião, em Brasília.

A Petrobras possui o mono-
pólio do refi no de combustí-
veis no Brasil e, apesar de não 
ter o monopólio também da 
venda e distribuição, é líder 
nesse mercado. De acordo 
com Bolsonaro, a equipe 
econômica tem trabalhado 
buscando soluções para o 
barateamento dessa energia, 
com o estímulo aos investi-
mentos no setor. “Estamos 
fazendo o possível para bara-
tear o preço do combustível, 

reconhecemos que está alto 
no Brasil”, afi rmou o presi-
dente da República.

“Preço médio do diesel na 
refi naria [é de] R$ 2,26, e 
aí tem impostos estaduais, 
municipais também, custo da 
logística, da distribuição, tem 
o lucro do posto”, afi rmou. So-
bre o etanol, Bolsonaro disse 
que a proposta é autorizar a 
venda direta das usinas até 
aos postos de combustível.

“Tem caminhões de trans-
porte que andam 400 km para 
entregar etanol a 1 km da 
usina, isso é um absurdo. Tem 
gente que é contra porque há 

A equipe econômica busca soluções para o barateamento dessa energia,

com o estímulo aos investimentos no setor.

interesses de grupos econômi-
cos. Não é fácil buscar solução 
para tudo, mas estamos fazen-

do o possível. [Com] um pouco 
de colaboração por parte de 
outros setores da sociedade, 

em especial o político, dá 
para resolver esse assunto”, 
fi nalizou (ABr).

Uma empresa japonesa está 
realizando voos de teste de um 
drone capaz de transportar car-
gas pesadas. A SkyDrive, com 
base em Tóquio, é a responsável 
pelo desenvolvimento do dro-
ne, capaz de carregar pacotes 
de até 30 quilos. A aeronave 
também é capaz de descarregar 
sem ter que pousar, utilizando 
um sistema de cabos.

Representantes da empresa 
estão esperançosos de que o 
drone, de grande envergadura, 
seja utilizado para transportar 
itens até áreas que não são 

acessíveis de carro, como su-
bidas íngremes de montanhas. 
Os testes são sendo utilizado 
para transportar materiais de 
construção.

Outros drones de grande porte 
são capazes de transportar car-
gas que pesam alguns quilos, mas 
a empresa afi rma que o seu equi-
pamento é capaz de transportar 
uma carga ainda mais pesada 
em razão da sua “tecnologia de 
controle”. O objetivo fi nal da 
empresa é que o drone seja capaz 
de sustentar uma carga de até 
100 quilos (NHK/ABr).

O objetivo é que o drone seja capaz de sustentar

uma carga de até 100 quilos.

O consumidor precisa fi car 
atento aos gastos neste perí-
odo para não comprometer o 
orçamento, principalmente se 
já estiver endividado. Uma pes-
quisa realizada pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
e pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) em 
27 capitais, mostra que cresceu 
de 28% para 33% o número de 
brasileiros que possui intenção 
de presentear no Natal, mesmo 
com contas em atraso. Destes, 
66% estão com restrição em 
seus CPFs.

O levantamento também 
aponta que 15% dos entre-
vistados admitem ter fi cado 
com o nome sujo em razão das 
compras feitas no Natal de 2018. 
Dentre estes, 9% continuam 
negativados e 7% conseguiram 
limpar o nome. Em média, o 
valor das dívidas é de R$ 847,17. 
Para a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, o 

O desejo de consumir já faz parte dos hábitos de consumo do 

brasileiro nas festas de fi m de ano.

Após a vitória avassaladora 
de Boris Johnson nas eleições 
legislativas de 12 de dezembro, 
o governo do Reino Unido 
anunciou ontem (16) que 
retomará na próxima sexta 
(20) a tramitação do Brexit no 
Parlamento.

“Iniciaremos o processo an-
tes do Natal, como prometido”, 
disse um porta-voz do primei-
ro-ministro. A aprovação do 
acordo, agora dada como certa, 
deve acontecer antes da data 

marcada para a saída do país da 
União Europeia, 31 de janeiro 
de 2020.

O acordo de Johnson man-
tém o Reino Unido sob regras 
europeias até o fi m de 2020, 
com possibilidade de pror-
rogação desse prazo para 
eventuais ajustes. Após a 
transição, a ilha da Grã-Bre-
tanha sairá da UE e da união 
aduaneira, mas a Irlanda do 
Norte terá uma espécie de 
status duplo (ANSA).

Bandeiras do Reino Unido e da União Europeia do lado de fora 

do Parlamento britânico.
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Tomaz Silva/ABr

O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, disse ontem 
(16) que acredita que está des-
cartada uma greve nacional de 
caminhoneiros, como ocorreu 
em maio de 2018. “Consegui-
mos estabelecer o diálogo, 
eles sabem que têm as portas 
abertas e a cada dia construí-
mos uma solução nova”, disse, 
ao lado do presidente Jair 
Bolsonaro, após reunião no 
Ministério da Infraestrutura, 
em Brasília.

De acordo com o ministro, o 
governo tem mantido um exce-
lente diálogo com a maioria da 
categoria e já realizou, neste 
ano, seis encontros do Fórum 
Permanente para o Transporte 
Rodoviário De Carga. Entre as 
ações já desenvolvidas para 

Cena da greve dos caminhoneiros em maio de 2018.

Thomaz Silva/ABr

54% das MPIs consideram

que a crise econômica

está mais fraca.
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Risco Brasil
O ministro-chefe da Secretaria-

-Geral, Jorge de Oliveira Francisco, 
comemorou a redução do risco país. 
“Risco Brasil chegou a 100 pontos, 
o menor desde 2012. Na última 
semana também tivemos a máxima 
histórica da Bolsa, que fechou acima 
de 112 mil pontos. Esses números 
mostram que o Brasil tem se torna-
do um país cada vez mais propício 
para a geração de empregos e o 
investimento”, escreveu.

O índice de satisfação das 
micro e pequenas indústrias 
(MPIs) do estado de São Paulo 
atingiu 118 pontos em novembro 
(ante 110 pontos em outubro), 
de acordo com o Indicador de 
Atividade da Micro e Pequena 
Indústria, encomendado pelo 
Sindicato da Micro e Pequena 
Indústria (Simpi) ao Instituto 
Datafolha. O índice é baseado 
na avaliação da empresa, fatu-
ramento e margem de lucro e 
varia de 0 a 200.

A pesquisa mostrou que 
o faturamento está em 111 
pontos (no mês anterior eram 

Um terço dos que pretendem comprar 
no Natal possui contas em atraso

consumidores que pretendem 
comprar presentes no Natal 
admitem gastar mais do que 
podem, percentual que chega 
a 32% entre as mulheres e 28% 
nas classes C e D. Esse número 
representa um aumento de 7 
pontos percentuais em relação 
ao ano passado, que era de 19%.

Além disso, a pesquisa aponta 
que 8% dos entrevistados irão 
negligenciar compromissos 
fi nanceiros assumidos anterior-
mente para realizar compras 
típicas deste período. Por 
outro lado, 85% não deixarão 
de pagar alguma conta para 
adquirir presentes. A pesquisa 
ainda indica que uma peque-
na parte dos consumidores 
também agirá de maneira não 
recomendável: 7% deixarão de 
pagar alguma conta para reali-
zar a festa de Natal, enquanto 
6% não quitarão contas para 
comemorar o Réveillon (AI/
CNDL/SPCBrasil).

consumo exagerado e descon-
trolado pode fazer com que o 
consumidor enfrente problemas 
no próximo ano. “Fazer uma 
lista prévia do que se deseja e 
pesquisar preços são as atitudes 
mais indicadas para não extra-

polar as fi nanças”, orienta.
O desejo de consumir, que já 

faz parte dos hábitos de con-
sumo do brasileiro nas festas 
de fi m de ano, traz um sinal 
de alerta. Os dados revelam 
que três em cada dez (26%) 

Tramitação do Brexit será 
retomada na sexta-feira

Japão testa drone para 
cargas pesadas

Governo descarta 
greve nacional

de caminhoneiros

Melhora o índice de 
satisfação de micro

e pequena indústrias
101) e a margem de lucro está 
em 108 (contra 98 pontos no 
mês anterior). A avaliação da 
empresa chegou a 134 pontos 
em novembro (em outubro fi cou 
em 132 pontos). No sentido con-
trário, o índice de investimento 
das micro e pequenas indústrias 
paulistas registrou queda de 14 
pontos em novembro, ao passar 
de 38 para 24. 

“Este bom resultado não 
se refl etiu nos demais indi-
cadores, como o índice de 
investimentos. Precisamos de 
um crescimento econômico 
para que as micro e pequenas 
indústrias possam melhorar em 
todos os indicadores”, disse o 
presidente do Simpi, Joseph 
Couri. No capital de giro, a 
porcentagem de empresas que 
têm exatamente o que precisa 
se manteve em 48%, mesmo 
número do mês anterior. 

De acordo com a pesquisa, 
54% das MPIs consideram que a 
crise econômica está mais fraca e 
afeta um pouco os negócios, mas 
acreditam que a economia deve 
voltar a crescer nos próximos 
meses. Já os que acreditam que 
a crise ainda é forte, afeta muito 
os negócios e não dá para prever 
quando a economia voltará a 
crescer totalizam 42% (ABr).

a melhoria das condições de 
trabalho e renda da categoria, 
o ministro Tarcísio citou a dimi-
nuição da multa por excesso de 
peso e a obrigação de conces-
sionárias construírem pontos de 
parada e descanso em rodovias. 

Também estão sendo prepa-
rados sistema de documentação 
de transporte eletrônico e uma 
resolução que trata do código 
identifi cador da operação de 
transporte. “Ele vai simplifi car 
muito a vida do caminhoneiro, 
diminuir tempo de parada em 
posto fi scal, permitir agenda-
mento portuário automático, 
diminuir a necessidade de ter 
atravessador na ponta, isso 
aumenta a renda”, explicou, ao 
informar que nesta semana será 
lançado o projeto Roda Bem 
Caminhoneiro de estímulo ao 
cooperativismo da categoria.

De acordo com o ministro das 
Infraestrutura, para o ano que 
vem há “possibilidades muito 
concretas” da realização das con-
cessões da Ferrovia de Integração 
Oeste Leste (Fiol) e da Ferrogrão. 
“Muito em breve teremos boas 
notícias para dar para a população 
dos três estados, Piauí, Pernam-
buco e Ceará, de uma solução 
para aquela obra” (ABr).

As pesquisas no setor de petróleo 
e gás do Brasil ganharam um reforço 
ontem (16). O Serviço Geológico do 
Brasil, a Petrobras e a ANP assina-
ram um contrato de cooperação para 
a execução de projetos de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação. A 
intenção é impulsionar pesquisas 
inovadoras no setor e ampliar o 
conhecimento geológico das bacias 
sedimentares brasileiras. Os projetos 
incluem a revitalização do Museu 

de Ciências da Terra e dos seus 
laboratórios; a construção da Rede 
SGB de PD&I com Rochas e Fluidos 
de Bacias Petrolíferas, composta por 
três litotecas (reserva e exposição de 
coleções de rochas), uma no Rio de 
Janeiro, outra na Bahia e a terceira 
no Amazonas. Prevê ainda a revitali-
zação do Centro de Referências em 
Geociências, no Parque Tecnológico 
da UFRJ, com laboratórios de alto 
desempenho (ABr).

Parceria prevê R$ 220 milhões
para pesquisas na área de petróleo e gás


