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A quatro meses de o Brasil dar seu
maior salto na legislação de contro-
le de emissões para caminhões e
ônibus, as montadoras correm, nos
bastidores, para obter do BNDES fi-
nanciamento com juros mais baixos
para a nova geração de veículos. A
partir de janeiro, segundo a legisla-
ção, os atuais caminhões e ônibus -
altamente poluentes - não serão
mais vendidos no Brasil, sendo subs-
tituídos por similares mais "limpos".

Por causa dos custos do investi-
mento na nova tecnologia, a indús-
tria já avisou que elevará os preços
entre 8% e 20%. Por isso, transporta-
dores mais capitalizados já anteci-
pam encomendas para fugir do au-
mento de preço. Um caminhão ou
ônibus custa hoje menos – e polui
mais – que seu similar em 2012. E só
será trocado por um mais novo da-
qui a três, quatro ou cinco anos. De
janeiro a julho, enquanto as vendas
de todos os tipos de veículos aumen-

taram 8,58%, o mercado de cami-
nhões cresceu 15,1% e o de ônibus,
21,69%. No mesmo período, o seg-
mento de automóveis registrou ex-
pansão de 5,79%.

Para chegar à nova legislação,
chamada de Proconve 7 – ou Euro 5,
como prefere chamar a indústria de
origem europeia – o país pulou uma
etapa, a de número 6, por conta de
polêmica, há dois anos, em torno de
incertezas sobre a disponibilidade de
combustível. A nova legislação re-
presenta uma mudança drástica não
apenas nos componentes dos veícu-
los, mas também num novo diesel,
com menos enxofre, e num aditivo à
base de ureia, chamado Arla 32. A
necessidade de lidar com tudo isso
implica numa mudança de hábitos,
não apenas do frotista, mas princi-
palmente, do motorista. Se for abas-
tecido com o combustível vendido
hoje, um veículo dessa nova gera-
ção vai quebrar.

Montadoras negociam
Benefício Ambiental

Petrobrás garante
que não faltará

combustível
A Petrobras prevê que a demanda

pelo diesel S-50, de baixo teor de
enxofre, requisito básico para os mo-
tores Euro 5, pode chegar a 5 bilhões
de litros em 2012. A empresa estima
que, dependendo das vendas de veí-
culos equipados com motores, a de-
manda pelo diesel S-50 vai dobrar no
ano que vem, em relação ao consu-
mo verificado no ano passado, de 2,5
bilhões de litros, e  garante que irái
fornecer às distribuidoras o volume
necessário do diesel S-50.

A estatal informou um ano depois,
em janeiro de 2013, a Petrobras vai
fornecer um novo diesel, com teor de
enxofre ainda menor que o S-50, o
diesel S-10, que vai substituir o S-50.
Para os motores atuais, com tecnolo-
gia P-5 ou EURO 3, o teor de enxofre
do diesel é de 500 parte por milhão
(ppm). Assim, o beneficio ambiental
da utilização do diesel S-50 é a redu-
ção de 10% a 15% na emissão de
material particulado.

Fabricantes de ônibus e
caminhões brasileiros estão
preocupados com a concorrência
chinesa. Há receio de que fabricantes
chineses, como é o caso da
montadora de ônibus Yutong,
utilizem o Uruguai para vender
veículos ao Brasil por preços baixos,
valendo-se das facilidades tributárias
do Mercosul. É o que executivos do
setor chamam de triangulação.

Na visão de empresas brasileiras,
a importação de ônibus montados da

China pode ser o primeiro passo para
fazer a montagem de veículos no
Uruguai. Depois de prontos, parte dos
ônibus teria como destino o Brasil,
onde os veículos poderiam entrar sem
pagar imposto de importação. Entre
executivos do setor, existe também a
avaliação de que a valorização do
real permite aos chineses exportar
diretamente e entrar no mercado
brasileiro de forma competitiva,
mesmo pagando 35% de imposto de
importação.

Mercado reduz projeção de crescimento industrial
Fabricantes de ônibus e caminhões temem invasão chinesa no Brasil

Com um aumento de 39% nas
compras feitas no exterior no primeiro
semestre, a Samsung é agora a maior
importadora de produtos manufatu-
rados do país, à frente da Embraer e
das montadoras de veículos. A
Samsung é um exemplo do que ocorre
nessa área no país: os fabricantes de
bens de consumo duráveis lideraram
o aumento das importações na
primeira metade do ano.

Fabricantes de bens duráveis
lideram aumento de importações



Circula na Câmara dos
Deputados um Projeto de Lei que
impede que o Instituto Nacional
da Previdência Social ( INSS)
continue aplicando a cha-mada
“alta programada”, que suspende
o pagamento do auxílio-doença,
concedido ao segurado sob
licença para tratamento de saúde.
Atualmente, se o licenciado julga
precisar de mais tempo para
tratamento do que o estipulado
inicialmente pela perícia médica,
ele precisa solicitar uma nova
perícia em pelo menos quinze dias
antes do final do prazo.

A nova lei,  de autoria do
senador Paulo Paim, que já foi
aprovada pelo Senado, obriga
que seja uma iniciativa do INSS
solicitar essa perícia antes da
suspensão do pagamento do
auxílio-doença.

“Alta programada”
pode chegar ao fim

Os aposentados e os pensionistas
do INSS poderão ficar isentos de
pagar o Imposto de Renda a partir
do mês em que completarem 60
anos de idade.

A proposta foi aprovada ontem
pela CAS (Comissão de Assuntos
Sociais) do Senado e será
encaminhada à CAE (Comissão de
Assuntos Econômicos). Depois, o
documento deverá seguir direto

Aposentado com mais de 60 anos
pode ficar livre do IR

A Dataprev antecipou a consulta
aos contracheques de agosto na
Internet. Assim, aposentados e
pensionistas do INSS que receberão
a revisão do teto já podem confirmar
no site www.previdencia.gov.br se o
dinheiro será pago junto com
salários, a partir de 1º de setembro.
Têm direito reconhecido pelo
governo federal 107 mil segurados.
Ao acessar o site, os aposentados e
pensionistas devem ter em mãos
números do benefício e do CPF.

A Previdência Social paga

para a aprovação na Câmara dos
Deputados, sem precisar passar pelo
plenário.

Pela regra atual, aposentados e
pensionistas com mais de 65 anos
já pagam menos IR que os demais
trabalhadores porque têm limite de
isenção maior. Assim, só pagam IR
os aposentados com essa idade ou
mais se receberem mais de R$
3.133,22. (Fonte: Agora SP)

Aposentados e Pensionistas podem
consultar contracheques na Internet

também na folha deste mês 50% do
13º para 28 milhões de segurados.

Inicialmente, 117.153 segurados
estavam na relação do INSS. Após
depuração de dados, o número
baixou para 107 mil. Outros 11.600
benefícios passam por análise e
poderão ser incluídos na listagem.

Os primeiros segurados a receber
os benefícios do INSS de agosto
serão os que ganham um salário
mínimo. Já os que recebem acima
do mínimo terão a liberação do
dinheiro a partir de 1º de setembro.

Os 131.161 segurados do INSS
só deverão saber o valor dos atrasados
da revisão pelo teto a partir do mês
que vem. Os atrasados são as
diferenças não pagas nos cinco anos
anteriores ao pedido de correção. O
pagamento será feito entre 31 de
outubro deste ano e 31 de janeiro de
2013, de acordo com o valor da
bolada. Quem tem até R$ 6.000 a
receber ficará no primeiro lote, no dia
31 de outubro. Já quem tem direito a
mais de R$ 19.000 receberá no último
lote, de 2013.

O segurado pode consultar se está
na lista de revisão pelo telefone 135
ou pelo site da previdência
(www.previdencia.gov.br).

Reajuste pelo teto
começa a ser pago

em setembro

Quem tiver contribuído com a
Previdência por um tempo mínimo de
15 anos poderá ter garantido o direito
de manter a qualidade de segurado
por tempo indeterminado (e
independentemente de novas
contribuições) para que o dependente
tenha direto à pensão por morte,
segundo projeto aprovado ontem pela
CAS (Comissão de Assuntos Sociais)
do Senado.

Hoje, o prazo máximo para o

Projeto visa facilitar pensão do INSS
por morte

dependente garantir o benefício é de
até dois anos sem contribuição por
parte da pessoa que morreu.

Para evitar um impacto financeiro
excessivo sobre a Previdência, o
senador Casildo Maldaner (PMDB-
SC), relator da proposta, apresentou
uma emenda para explicitar que as
pensões concedidas em razão da
aprovação da nova lei não serão
pagas retroativamente, mas após a
concessão. (Fonte: Agora SP)


