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STF libera terceirização para atividade-ﬁm

P

or 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu em 30 de agosto a favor da constitucionalidade e da
licitude da terceirização em qualquer atividade desempenhada
pela empresa, seja atividade-meio ou atividade-ﬁm. Entretanto,
a decisão não afeta os processos que já transitaram em julgado.
O julgamento refere-se a fatos ocorridos antes da Lei da Terceirização e da Reforma Trabalhista, ambas de 2017. Estas mudanças legislativas haviam tornado a terceirização lícita em todas

as etapas do processo produtivo.
O SindusCon-SP, que representa 1.374 construtoras, aﬁrmou
que “a terceirização é indispensável no processo produtivo da
construção moderna. Todas as fases das obras são executadas
por empresas especializadas, sob coordenação da construtora”,
disse em comunicado à imprensa o presidente do sindicato, José
Romeu Ferraz Neto.
Fonte: SindusCon

Indicador de nível de atividade da indústria paulista inicia 3º trimestre em queda
de 2,2%

A

atividade da indústria paulista iniciou o terceiro trimestre
em queda. O Indicador de Nível de Atividade (INA) cedeu
-2,2% em julho em relação a junho, na série com ajuste sazonal.
A principal inﬂuência veio da variável total de vendas reais, que
caiu -6,7%, seguida por horas trabalhadas na produção (-0,4%)
e o Nível de Utilização da Capacidade Instalada, que avançou (0,2

p.p.). Na série sem ajuste, o indicador também mostrou variação negativa no mês (-1,7%), na comparação com julho
do ano anterior (-1,1%), enquanto no acumulado em 12
meses houve alta de 5%. Os dados foram divulgados nesta
quinta-feira (30 de agosto) pela Fiesp e pelo Ciesp.
Fonte: Ciesp

Déﬁcit em produtos químicos cresce 22,7% e ultrapassa US$ 15,6 bi no
acumulado do ano

A

s importações brasileiras de produtos químicos somaram
US$ 4 bilhões em julho, aumento de expressivos 24,8%
em relação ao mesmo mês de 2017, e movimentaram praticamente 4,1 milhões de toneladas, uma elevação de 2,9% na mesma comparação. Tal valor importado é a maior marca mensal
desde outubro de 2014, quando foram comprados praticamente
US$ 4,4 bilhões em produtos químicos. Em relação ao mês ime-

diatamente anterior, junho de 2018, foram registrados aumentos
de 7,8% em valor e de 19,9% em volume. Desde fevereiro, tanto
os valores quanto as quantidades importadas vêm seguidamente
crescendo mês após mês: dos US$ 2,9 bi e 2,8 milhões de toneladas em fevereiro para os US$ 4 bi e 4,1 milhões de toneladas
em julho.

Fonte: ABIQUIM

Custo do Frete: ANP anuncia novos preços para o óleo diesel

A

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou - no ﬁm da noite desta quinta-feira
(30), com atualização nesta sexta-feira - os novos preços de
referência e de comercialização do óleo diesel, que estavam congelados há três meses. Ela deverá causar aumento nas bombas
que, em alguns casos, chega implicar em reajuste de mais de
14%, como é o caso da Região Centro-Oeste, onde o preço do

diesel vai passar de R$ 2,1055 para R$ R$ 2,4094.O segundo
maior preço a ser praticado a partir de hoje é o da Região Sudeste, onde o preço do produto passa de R$ 2,1055 para R$ 2,3277;
Sul (de R$ 2,0462 para R$ 2,3143, alta de mais de 10%); e Nordeste onde a alta superou 12%, com o preço do produto indo de
R$ 2,0065 para R$ 2,2592.
Fonte: Folha de São Paulo
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