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Empresas vão à Justiça para garantir
circulação em ferrovia e terminais
Algumas horas antes do fim
Sem a chegada do transda greve dos caminhoneiros, porte degraos. ascompanhi·
empresas obtiveram liminar aseSC"oavamsó o que tinham
armazenado. Alguns acessos

~~~~~~~e~~o~=~o~

ferrovia e na entrada de caminhões das companhias nos
terminais portuár ios.
Foram ao menos quatro as
companhiasquerecorreram à
Justiça.: Rumo Logística, San-

foram bloqueados.
ASantos Brasil ea BTPtam-

bém conseguiram liminares
e ntre quarta-feira (23) equin·
ta (24) para que manifestantes

sa de bebidas. também obti·

vera liminar para assegurar a
circulação, m as que preferiu

parar o trabalho, por razões
de segurança.
Ações de indenização
Companhias jã preparavam

não bloqueassem o livre trân- ações indenizatórias para sesito de caminhões com com- rem protocoladas nofuturo algumas delas contra indiví-

tos Brasil, Brasil Terminal Por-

bustível destinado a abaste-

tuário (BTP) e Terminal 39.

cer seus terminais.

duos que fizeram bloqueios,

A Rumo Logística informou
por meio de sua assessoria

Até o início da noite desta
quinta-feira, porém, limina-

segundo advogados.

que não ocorreu bloqueio nos res não tinham surtido efeito
12 kms de sua linha, que liga e grevistas continuavam a bloSantos ao Terminal de Rondo- quearoacesso a alguns terminópolis (MT). onde a empre· nais, segundo a coluna apurou.
sa tem um pátio de triagem
Um executivo de uma discom capacidade para mil ca- tribuidora de alimentos disse
minhões por dia.
que um cliente, uma empre-

"Pessoas que cometeram
certos atos, romo usar armas
brancas para impedir o acesso
a portos, devemserresponsabilizadas. A greve é legítima,

mas isso extrapola o direito ~,
diz Maria Helena Bragaglia,

sócia do Demarest.
Flavio Silva, presidente da fabricante de elevadores no Brasil

Em SP, efeito da
paralisação se
agravaria nesta
sexta-feira (25)

do um executivo de uma dis·
tribuidora de combustíveis.
O Rio de Janeiro teve seu pi·
or dia na quinta (24), afirma.
As empresas do setor con·
seguiram negociar para atra·
vessar os bloqueios, e os pos·
tos que ficam mais próximos
Os efeitos das paralisações às refinarias serão os primei·
no abastecimento de gasoli- ros beneficiados, diz.
na, álcool e diesel deveriam
Essas são as duas cidades
atingir seu ápice em São Pa.u1o que mais sofreriam com wna
nesta sexta-feira (25), segun· eventual continuidade da gre·

REFORMA EM
CAPÍTULOS
Pontos da reforma trabalhista
que não haviam ficado claros
no texto da lei foram detalha·
dos em uma portaria do Mi·
nistério do Trabalho, mas ad·
vogados do setor dizem consi·
derar que essa não é a forma
ideal para regulamentá· los.

governo havia enviado
uma medida provisória com
O

esse propósito que, no entan-

to, caducou sem ser votada.
O fatodearegratersido publicadacomo portaria é frágil
juridicamente, afirmaOtavio
Pinto e Silva, sócio da área tra·
balrusta do Siq ueira Castro.

"Tentaram fazer isso por
medida provisória e agora deram um jeitinho para regu1amentar. Pode ser objeto de
questionamento e decjsões
para afastar a regra."
"Eu não ach ei que isso vi·
ria por portaria, mas a ques·
tão do trabalho intermitente
precisava ser definida - coisas práticas, como a manei·
ra de calcular e operaciona·
lizar", afirma Cássia Pizzoti,
sócia do Demarest.

ve dos caminhoneiros.
As distribuidoras são a par·
te intermediária da cadeia:
elas compram das refinarias
e vendem aos postos.
Zerar PIS e Cofins do diesel é

a solução imediata para a crise, mas, no futuro, será preciso uniformizar a cobrança
do ICMS e criar um mecanismo para que a alíquota baixe
se o preço do combustível su·
bir, afirma o executivo.

Venda de equipamentos de linha amarela,
como escavadeiras e tratores, em unidades
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CASA NOVA, MESMA VIZINHANÇA
A Atlas Schindler vai irwes·
tir cerca de R$ 8o milhões na
construção de sua nova sede
nopais,nobairrodoCambuci,
em São Pa.u1o. As obras começarJ.o no 5el,'llndo semestre.
"Estamos em processo de
licenciamento. Oprédio fica·
rá ao lado do edifício atual,
uma torre de 1971. O aporte
que faremos é em obra. As
aquisições de terrenos e o
projeto já foram feitos", diz o

presidente, Flavio Silva.
A migração para o novo es·
paço, que deverá ser concluí·
da em cerca de dois anos, vai
ocorrer sem paralisação das
atividades. "Vamos construir
e operar ao mesmo tempo."
"A nova área será duas ve·
zes maior que a atual. Vamos
ampliar nosso centro de trei·
namentos, o de distribuição
de peças e o mostruário será
modernizado", diz o diretor

LOGÍSTICA A greve pode pre·
uxo... Mesmo com o fim da
judicar a maior feira de má- greve, os serviços de limpeza
quinas para obras, que ocor· urbana podem ser afetados,
reem junho.Os tratores a ser
expostos seriam transporta- ~~~~í~la~~~~~~~~
dos a partir desta sexta (25). para ser normalizado.

JO 25 20 15 10-

20 07

,,,,-...

Empresas do
ramo têm OJkf3.dO com me·
norfrota paraeconomii.ardi·
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cscl, dizaAbrclpc (do setor).

industrial, José Julio.
A companhia vai aportarao
menosoutros R$ 1omilhões
na reforma deescritóriosde
sua planta em Londrina (SP)

e em melhorias operacionais
em suas filiais no país.

R$1,96 bilhão
foi a receita no pais em 2017

5.500
são os funcionários no país

coM o PÉ ••• A maioria dos
executivos de alta gerência

no país (66%) acredita que a

economia brasileira vaicres·
cer menos que 2%neste ano,
diz a consultoria Exec.
••• ATRÁS

Cerra de 55% dos

lideres acreditam que suas
empresas terão altas iguais
ou infe riores a 5% cm 2018.

LINHA AMARELA
Osetor de equipamentos de

ma Eurimilson Daniel, vicelinha amarela, comoescava· presidente da entidade.
deiras e niveladoras, deverá
"Prevíamos alta de 20% e
crescer36% nas vendas nes· crescemos 65%. Abase, pote ano, segundo a Sobratem a rém, é muito baixa", diz Jo(do setor).

sé Luis Gonçalves, presiden·

Uma projeçãofeita em novembro de w 17 previa uma
alta de 9% mas, só no pri·
meiro bimestre, houvecres·
cimento de 50% na compa·
ração com o mesmo perío-

te da fabricante JCB.
MÉ natural que o primeiro
semestre seja melhor em ano
eleitoral,devidoaomaiornúmero de licitações", diz Car-

do do ano passado.

"Havia um receio dosem·
presários de ser muito oti·
mista e errar [as estimati·
vasJcomo nopassado",afir:.

HORA DO CAF~ 1 Alves

los França, da Case.
"Ogovemorepresentou2_s%
das vendas. Em geral, é meta·

de disso. Houve concentração
JX>rque licitações são proibidas a partir de julho."

com Felipc Guticrrez, l gorUtsumi c I van Martínez·Va r g a s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acordo com caminhoneiros custará R$ 5 bi
Govern o terá de corta r despesas pa ra ba ncar custo da Petrobras de reduzir preço do diesel e de passar a fazer reajustes mensa is
Julio Wiz iack, Talita

trobras anunciou, na quarta

Fernandes e Laís Alegretti

(23), descontos de io% no di·

aEntenda o acordo com os caminhoneiros

esel nas refinarias por 15 dias
BRAS ÍLIA O governo cedeu
para dar tempo ao governo
mais uma vez à pressão dos negociar com o setor.
Redução de preço
caminhoneiros e decidiu feIsso não foi suficiente para Além dos 10% de desconto por
char wn acordo que custará atender ao principal pedido 15 dias no dieselanunciados
aos cofres da União, segundo dos caminheiros a previsibili- na quarta (23) ~ela Petrobras,
estima tivas da área econômi· dade dos reajustes de preços. o governo se comprometeu a
ca, R$ s bilhões para garantir O acordo só saiu quando o go- garantir a redução por outros
que os reajustes de preços do verno cedeu e se comprome- 15 dias, com subsídio à estatal,
diesel sejam mensais, e não teu a garantir descontos de que deve custar R$ 350
diários, até o fim deste ano.
io% por mais 15 dias - que milhões aos cofres públicos
Inicialmente, os raminho· custarão R$ 350 milhõesneiros não aceitaram a pro· e assumiu subsidiar a Petro· Reajustes mensais
posta do governo, que só pre- bras, que passará a fazer rea- Ajustes de preço do diesel.
tendia zerara Cide(Contribu· justes mensais em vez de re- hoje diários, serão a cada
ição de Intervenção no Domí· passar as variações de preço 30 dias; arranjo deve
nio F.conômico) sobre o diesel diariamente para as refinari· vigorar até o fim do ano
Com o avanço dos protes· as, como funciona hoje. Esse
tos, que comprometeram a arranjo deve vigorar até o fi. Cide
Tributo sobre o diesel será
distribuição de mercadorias nal deste ano.
O acordo não significa que zerado até o for do ano
e combustíveis no país, a Pe-

Reone ração da folha

Governo se compromete a
deixar o setor de transporte
rodoviário de cargas
fo ra da reoneração da
folha de pagamentos
Ações judiciais

Governo se compromete
a requerer a extinção
de ações relacionadas
aos bloqueios de vias
Dispensa d e licitação

Editar medida provisória para
autorizar Conab a contratar
frete sem licitação para
autônomos e cooperativas
para até 30% de sua demanda

o movimento será interrom·
pido em sua totalidade já a
partir desta sexta·feira, 25.
Um fração dos representan·
tes da categoria, não subscreveu o docwnento do govemo.
Oministroda Fazenda, Edu·
ardo Guardia, afirmou que o
acordo não compromete a
autonomia da Petrobras em

rantir a previsibilidade de rea·
justes para os caminhoneiros.
Guardia afirmou que o Con·
gresso terá de aprovar um pe·

definir sua política de preço.

de n esponsabilidade Fiscal.

MNão haverá prejuíw, e isso

didode crédito extraordinário

de recursos para que o acordo
possa ser implementado. Pa.·
ra isso, Fazenda e Planejamen·
to terão de indicar as fontes
de receitas, exigência da Lei

"Vamos ter de fazer cortes
de despesas", disse Guardia.
Os caminhoneiros cons~ui·
preços vão variar de acordo ram incluir outras reivindica·
com o petróleo e o câmbio. ções. O setor ficará fora da re·
Isso significa que pode subir, oneração da folha até dezemmas também pode call:"
bro de 2020, terão isenção de
O ministro estimou que se· pedágio em rodovias federais
para eixos suspensos eos au·
0
~th~e~~a~~i!~~:,1;aRc$o~ tônomosterãogarantidos30%
pensação para a Petrobras até do frete da Conab (Companhia
o fim deste ano, forma de ga- Nacional de Abastecimento).
[o reajuste m ensal] tera cus·
to [para a União]". disse. "Os

