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 MERCADO REDUZ PROJEÇÃO DE INFLAÇÃO PARA 2016 

 MESMO COM PRODUÇÃO LOCAL, CHERY E BMW PERDEM ESPAÇO 

 SIDERÚRGICAS VOLTAM A FICAR ENTRE AS MAIORES QUEDAS DA BOVESPA 

 ANFAVEA MANTÉM FÉ NO SEGUNDO SEMESTRE 

 PEDIDO DE REAJUSTE EXTRAORDINÁRIO DA SANEPAR É DE 8% 

 “EU NÃO VOU CAIR”, AVISA DILMA 

 VOLKS E MERCEDES DEVEM ADERIR A PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE EMPREGO 

 GOVERNO PREPARA NOVAS MEDIDAS PARA AMPLIAR AJUSTE FISCAL, DIZ DILMA 

 PARA EVITAR DEMISSÕES, GOVERNO LANÇA PLANO QUE PERMITE REDUÇÃO DE 

JORNADA E SALÁRIO 

 O BRASIL NAS MÃOS DE TERCEIROS 

 LEI COMPLEMENTAR 150 ALTERA VENCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS POR 

EMPREGADORES DOMÉSTICOS 

 COM FALTA DE PERSPECTIVA, PEQUENAS EMPRESAS ESTÃO MAIS PESSIMISTAS 

 RECEITA DEVE ANUNCIAR ESTA SEMANA CONSULTA A 2º LOTE DE RESTITUIÇÕES 

DO IR 

 DELFIM NETTO: PAÍS PRECISA DAR MAIS ÊNFASE AO INVESTIMENTO EM ENERGIA 

RENOVÁVEL 

 ATIVIDADE DO COMÉRCIO TEM PIOR 1º SEMESTRE DESDE 2003, APONTA 

SERASA 

 IGP-DI DE JUNHO FICA EM 0,68%, ANTE 0,40% EM MAIO 
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 SINDICATOS DE TRABALHADORES DE MONTADORAS DIVERGEM SOBRE PLANO 

 FORNECEDORA DA PETROBRAS ANUNCIA REDUÇÃO DE OPERAÇÕES NO PAÍS E 

CORTES NO MUNDO 

 BRASIL TERÁ OPORTUNIDADES EM INVESTIMENTOS COM EXPANSÃO DAS 

RENOVÁVEIS 

 NOVA LEI PREVÊ MEDIAÇÃO EM COBRANÇA TRIBUTÁRIA 

 DEFEITO NA IGNIÇÃO DE CARROS DA GM JÁ MATOU 121 

 POR QUE OS BRASILEIROS ESTÃO DEIXANDO A CADERNETA DE POUPANÇA? 

 OPORTUNIDADES IGUAIS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FORTALECEM 

DEMOCRACIA, AFIRMA DILMA 

 PLANALTO DERRUBA EXIGÊNCIA DE DEFICIENTES EM EMPRESAS MENORES 

 CADE INVESTIGA CARTEL NO MERCADO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA 

AUTOMÓVEIS 

 MINÉRIO DE FERRO DESPENCA NOVAMENTE NA CHINA PARA MÍNIMA DE QUASE 3 

MESES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: BACEN 
 

Mercado reduz projeção de inflação para 2016 

07/07/2015 – Valor Econômico 

Após seis semanas estacionada em 5,50%, a mediana das estimativas dos analistas de 
mercado para a inflação em 2016 caiu para 5,45%, de acordo com o boletim Focus, do 
Banco Central (BC). A estimativa para o aumento do IPCA em 12 meses também cedeu, 

de 5,99% para 5,92%.  

 O BC tem reiterado que pretende levar a inflação à meta de 4,5% até o fim de 2016, 
mas suas sucessivas mensagens neste sentido não tinham até agora movimentado as 

expectativas expressas no Focus para um patamar de inflação mais próximo desse nível.  

CÂMBIO 

EM 07/07/2015  

 Compra Venda 

Dólar 3,192 3,193 

Euro 3,496 3,497 
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 Na semana passada, em evento em São Paulo, o presidente do BC, Alexandre Tombini, 
afirmou que há melhora sensível da inflação em horizontes além de 2015, mas disse que 
persiste o desafio de evitar que o efeito inflacionário do atual realinhamento de preços se 

propague para além deste ano.  

 No Focus, os analistas elevaram pela 12ª vez consecutiva a estimativa para o avanço do 
IPCA em 2015, de 9% para 9,04%, um aumento que acompanha a deterioração das 

expectativas para os preços administrados, que subiram pela nona semana, de 14,60% 
para 14,90%. A taxa de inflação neste ano segue em ascensão ainda que o mercado 
estime uma Selic maior até dezembro.  

 A expectativa, inalterada ante a semana anterior, está em 14,50%. O juro básico da 
economia está em 13,75% neste momento. Para 2016, houve um pequeno deslocamento 
da mediana da taxa Selic, de 12% para 12,06%, mostrando que as expectativas dos 

analistas se moveram ligeiramente em direção a um afrouxamento monetário menos 
intenso do que se esperava antes. A mediana tinha ficado estacionada em 12% por cinco 

semanas seguidas.  

 Entre os Top 5 ¬ analistas que mais acertam as projeções ¬ as estimativas ficaram mais 
alinhadas com as do mercado em geral. Eles elevaram a projeção para o IPCA em 2015 
de 8,92% para 9,04% de alta neste ano, enquanto mantiveram a Selic em 14,25%. Para 

2016, foi mantida a estimativa de inflação em 5,21%, mas a do juro saiu de 11,75% para 
12%. 

 

Mesmo com produção local, Chery e BMW perdem espaço 

07/07/2015 – Valor Econômico 

 
Em dezembro de 2011, o governo começou a sobretaxar os carros importados para frear 
as importações de veículos que batiam recorde naquele ano e, com a barreira, forçar a 

produção local de grande número de modelos que vinham do exterior. Desde então, a 
política automotiva foi eficaz ao - numa só tacada - atrair novas montadoras ao país e 

derrubar, ano a ano, o volume de carros importados. 
  

 Os primeiros resultados de marcas que se instalaram no Brasil, porém, mostram que 
nacionalizar automóveis não é garantia de bom desempenho quando a indústria 
automobilística enfrenta uma de suas crises mais severas. 

  
 A Chery, primeira montadora chinesa a ter fábrica no país, é o melhor retrato disso. Até 

agora, a marca vendeu apenas 255 unidades do compacto Celer, montado desde fevereiro 
em sua nova fábrica em Jacareí, no interior de São Paulo. O dado faz parte de 
levantamento feito pela Abeifa, entidade que abriga empresas importadoras de veículos e 

que agora separa de seu balanço as vendas de carros nacionais por associados que 
ergueram fábricas no Brasil. 

  
 Após concluir investimentos de US$ 400 milhões para montar o Celer em Jacareí, a Chery 
já teve pela frente uma greve que parou por um mês a produção no local, viu suas 

vendas totais encolherem 32,5% no primeiro semestre e agora tem bem distante a meta 
de produzir 25 mil automóveis no primeiro ano do empreendimento. 

  
 A menos de três meses de completar um ano de produção no norte de Santa Catarina, a 
BMW vive situação melhor. No mês passado, a marca inverteu a queda nas vendas 

registrada durante a maior parte do ano e, com 7,3 mil carros licenciados até junho, 
passou a crescer 1,8% em relação aos volumes que tinha em 2014. Não é um 



desempenho a se lamentar, se considerado que a montadora tem conseguido remar 
contra a redução próxima de 20% da demanda dos brasileiros por carros novos. 
  

 A BMW, contudo, está inserida num mercado que, comparativamente a segmentos 
populares, tem mostrado maior resistência à crise e não tem conseguido acompanhar o 

avanço das concorrentes que continuam trazendo carros da Alemanha - carregando, 
assim, o peso do imposto de importação de 35%. Por isso, outrora líder, a BMW está 
neste ano perdendo para a Mercedes-Benz e a Audi a corrida no mercado nacional de 

veículos premium. 
  

 Mesmo sem ainda terem inaugurado suas fábricas no Brasil, a Mercedes e a Audi - nova 
número um do segmento - comemoram recorde de vendas no país, com crescimento, 
respectivamente, de 51% e 27% no acumulado de janeiro a junho. Enquanto a primeira 

vendeu 7,5 mil automóveis, a segunda emplacou 7,8 mil unidades nesses seis meses. 
  

 O balanço da Abeifa revela que os modelos montados pela BMW em Araquari (SC) - Série 
1, Série 3 e X1 - respondem por 57,5% do total vendido pela grife no país desde janeiro. 
  

 Mas se, mesmo com a produção local, a chinesa Chery e alemã BMW cedem terreno a 
concorrentes em seus respectivos segmentos, a americana Jeep, do grupo Fiat Chrysler, 

teve vendas catapultadas pelo lançamento do utilitário esportivo Renegade, montado na 
nova fábrica da montadora em Pernambuco. Em menos de três meses, o Renegade 

vendeu mais de 6,2 mil unidades e colocou a Jeep - uma marca de tamanho até então 
inexpressivo - entre as 15 maiores montadoras do país. 
 

Siderúrgicas voltam a ficar entre as maiores quedas da Bovespa 

07/07/2015 – Valor Econômico 
 

As ações das empresas de siderurgia voltam a figurar entre as maiores quedas do 
Ibovespa no pregão de hoje, em meio a deterioração das perspectivas do setor e 

preocupações quando à saúde financeira das companhias. 
  
 Os papéis da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) caíram hoje 3,64%, para R$ 4,77; 

as ações preferenciais da Metalúrgica Gerdau recuaram 4,3%, cotadas a R$ 5,56; e as da 
Gerdau tiveram desvalorização de 3,48%, para R$ 6,66. Usiminas PNA perdeu 1,95%, 

negociada a R$ 4,03. 
  
 O fraco desempenho nas últimas semanas levou algumas ações ao vermelho no ano. 

Metalúrgica Gerdau tem o terceiro pior resultado desde janeiro, uma queda acumulada de 
50,3%. A ação da Gerdau cai 29,1% no período — a sétima pior posição —, e Usiminas 

PNA perde 19,8%, em décimo-sétimo lugar. CSN tem desvalorização de 7,7%. 
  
 Além disso, em praticamente uma década, desde agosto de 2005, a Gerdau não era tão 

mal avaliada em bolsa. No caso da Metalúrgica Gerdau, o preço é o menor desde maio de 
2004. CSN e Usiminas chegaram a esse nível mais recentemente, em fevereiro deste ano. 

 
  Sem perspectiva de melhora 
  

 “O que aconteceu foi uma quebra geral de expectativa quanto ao setor e não 
conseguimos ainda visualizar nenhuma melhora”, opina Themis Larangeira, analista da 

Lopes Filho e Associados. “Os principais setores que demandam aço estão em retração, 
seja o automotivo, o de linha branca ou de construção.” 
  



 Ontem, a Fenabrave, entidade que reúne as concessionárias de veículos, baixou suas 
expectativas de vendas para o ano, de uma queda de 18,9% para recuo de 23,9%. A 
Abramat, de materiais de construção — que reage à evolução ou encolhimento de novas 

obras —, estima diminuição de 2% nas vendas em 2015. 
O Instituto Aço Brasil, das produtoras siderúrgicas, projeta recuo de 8% nas vendas ao 

mercado interno durante 2015 — apesar de a revisão para baixo ter sido feita em abril, 
quando a piora ainda não era tão acentuada. Em maio, o recuo do consumo já bateu em 
22%. O Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda) prevê retração de 12% para o 

ano. 
  

 “O setor siderúrgico está bastante depreciado na bolsa, que já está em queda. Há uma 
espécie de pessimismo em excesso e ninguém sabe exatamente até onde ele vai”, 
comenta Artur Losnak, da Fator Corretora. “Então os investidores acabam preferindo 

realocar seu dinheiro para empresas mais previsíveis.” 
  

 O BTG Pactual, em relatório enviado a clientes nesta semana, já havia alertado para uma 
espécie de “exagero” no desconto que o mercado está dando, especialmente para as 
ações da Gerdau. O banco admite que superestimou as projeções para a companhia, mas 

mantém recomendação de compra. 
  

 A siderúrgica gaúcha costuma ser citada como investimento preferencial dentro do setor. 
Themis, da Lopes Filho, e Losnak, da Fator, concordam que por conta da operação na 

América do Norte e da eficiência da gestão, a empresa é que pode gerar mais ganhos no 
longo prazo. 
  

 CSN e Usiminas 
  

 No caso de CSN e Usiminas, agrava a situação o alerta dado pela agência de classificação 
de risco Standard & Poor’s (S&P) sobre as finanças de ambas. A instituição cortou o rating 
da empresa mineira, de “BB” para “BB-” e colocou a nota de crédito da companhia de 

Benjamin Steinbruch, de “BB”, em perspectiva negativa. 
  

 Além de encarar a piora da demanda por aço, a Usiminas também sofre com o conflito 
societário entre dois membros de seu bloco de controle, a japonesa Nippon Steel & 
Sumitomo Corporation e o grupo italiano Ternium-Techint. A CSN, por sua vez, já afirmou 

que pretende vender ativos para fechar o rombo causado por sua dívida em moeda 
estrangeira — mas nada de concreto foi anunciado até agora. 

  
 “A CSN fala que quer vender ativos há muitos anos, mas não sei se valeria a pena vender 
o que ela tem à disposição”, comenta Themis. “É muito estranho as siderúrgicas agora 

começarem a colocar tudo à venda. Vejo mais uma tentativa de mostrar ao acionista o 
valor daquele ativo, para que ele perceba que talvez a operação valha mais do que ele 

está colocando nas contas”, afirma Losnak. 
 

Anfavea mantém fé no segundo semestre 

07/07/2015 – Automotive Business 
 
PEDRO KUTNEY, AB 

 
Moan: aposta em promoções para frear queda do mercado 

 
O presidente da Anfavea, Luiz Moan, chamou de “conjuntural e pontual” o 
aprofundamento da queda das vendas no País, que desde abril seguem abaixo de 220 mil 

unidades por mês e bateram em 212,5 mil em junho, representando retração de 0,1% 



sobre maio e de 19,4% ante o mesmo mês de 2014. O primeiro semestre fechou com 
1,32 milhão de emplacamentos, tombo de 20,7%, com 300 mil a menos do que o 
verificado no mesmo período do ano passado. O dirigente da associação dos fabricantes 

de veículos debita o cenário negativo à crise de confiança que, segundo ele, deve 
arrefecer neste segundo semestre com a aprovação do Programa de Proteção ao Emprego 

(PPE), conclusão do ajuste fiscal e novas promoções.  
 
- Veja aqui os dados da Anfavea.  

 
Com fé na melhora do cenário – ou ao menos no fim da piora –, a Anfavea manteve 

inalterada sua projeção de vendas para 2015, de 2,78 milhões de veículos, o que 
representará queda de 20,6%. Dias antes, a associação dos distribuidores, a Fenabrave, 
reprojetou para quase 24% o tombo esperado para este ano, para 2,66 milhões, ou 120 

mil unidades a menos do que espera a associação dos fabricantes (leia aqui). “Temos 
convicção na previsão que fizemos, estamos confiantes que será a que vai prevalecer no 

mundo real”, rebateu Moan.  
 
Para que a previsão da Anfavea se confirme, nos próximos seis meses será necessário 

emplacar a média de 243 mil veículos por mês, número que só foi superado em janeiro 
deste ano (253,8 mil). Para alcançar o objetivo, Moan aposta nas promoções, com a 

prorrogação até 31 de julho do Festival do Consorciado Contemplado, com oferta de 
descontos para quem tem cota contemplada de consórcio, e mais uma edição do Salão 

Auto Caixa, em que o banco estatal ofereceu taxa atrativas para o financiamento de 
carros novos. “No primeiro salão, anunciado há um mês, a Caixa esperava financiar cerca 
de 33 mil veículos e financiou quase 38 mil financiou, 14,5% acima da expectativa. Foi 

uma ferramenta importante e já estamos negociando mais um salão. Também falamos 
com outras instituições”, conta Moan.  

 
Ele lembrou ainda que a concessão de crédito para compra de veículos segue limitada, 
com 40,4% das vendas de junho feitas à vista, contra 38,1% um ano antes, mesmo com 

a inadimplência em baixa, totalizando 3,9% dos contratos em maio contra quase 5% no 
mesmo mês de 2014. Nesse cenário, os consórcios ganham importância, com 72 mil 

novas cotas vendidas em maio, em alta de 6,7% sobre o mesmo mês do ano passado. 
 

Pedido de reajuste extraordinário da Sanepar é de 8% 

07/07/2015 – Gazeta do Povo 
 

  
Estação de tratamento da Sanepar em Londrina: custo de operação maior por causa da 
conta de luz. Saneamento  



Estatal argumenta que elevação do custo da energia coloca em risco equilíbrio 
econômico da concessão 

A Sanepar pediu um aumento extraordinário de 8% nos preços de seus serviços de 
fornecimento de água e esgoto. O porcentual foi validado em uma análise inicial do 

Instituto Águas do Paraná, órgão regulador da área de saneamento do estado, e foi 
colocado hoje em consulta pública. 

Em seu pedido de reajuste extraordinário, a Sanepar argumenta que o aumento no custo 

da energia elétrica neste ano foi um imprevisto que coloca em risco o equilíbrio 
econômico-financeiro de suas concessões. Segundo a empresa, até junho, a correção 

nesse custo variou entre 51,78% para a ligações de energia de baixa tensão, até 60,58% 
para a alta tensão. Além disso, há outros dois fatores citados pela empresa: a cobrança 
da bandeira tarifária de R$ 5,50 para cada 100 kWh de energia consumida e a retirada de 

um desconto de 15% sobre essas bandeiras que beneficiava o setor de saneamento. 

Até o ano passado, a energia elétrica custava cerca de 8% da receita operacional líquida 
da Sanepar. Foram R$ 206 milhões destinados à conta de luz em 2013. Nas contas da 

empresa, esse valor deve subir 87,8% neste ano (já levando em conta o reajuste aplicado 
pela Copel no fim de junho), para R$ 387 milhões – no mesmo período, o consumo total 
de energia deve crescer apenas 2,5%. A companhia não informa qual a parcela da receita 

que seria consumida por esse custo extra. 

Em sua análise, o Instituto Águas do Paraná concorda com a argumentação da estatal de 
que o acréscimo de custos supera a inflação e não teve “ingerência da Sanepar”. A 

agência reguladora diz que, na atual tarifa aplicada pela empresa de saneamento, R$ 
0,212 foram orçados para custear a conta de energia, valor que precisa chegar a R$ 0,40 

para não criar desequilíbrio econômico-financeiro. Por isso, a nota técnica concorda com o 
pedido da Sanepar de 8%. O texto está disponível no site do Instituto para consulta 
pública até 22 de julho. Depois disso, o pleito será encaminhado para autorização do 

governador Beto Richa. 

Tarifaço 

Se confirmado, este será a terceira alta na conta de água e esgoto no Paraná neste ano. 
Em fevereiro, Richa autorizou um reajuste de 12,5% nas tarifas da Sanepar, dividido em 

duas etapas. Um primeiro aumento, de 6,5%, ocorreu em março, e os 6% restantes 
foram repassados no início de junho. Com a correção extraordinária, os valores cobrados 

pela estatal terão uma correção acumulada de 21,5% neste ano, mais do que o dobro da 
inflação medida pelo IPCA, de 8,47% nos 12 meses até maio. 

O reajuste só é menor do que o praticado pela Copel, que aplicou uma correção 
extraordinária média de 36,5% no início de março. A alta foi autorizada para 

distribuidoras de todo o país para bancar os custos da Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE) que, entre outras obrigações, ajuda a bancar o preço mais alto das 

usinas térmicas, acionadas por causa do nível baixo dos reservatórios das hidrelétricas no 
país. 

Em junho, a Copel aplicou o reajuste anual médio de 15,32% para seus consumidores e, 

com isso, a elevação total no preço da energia no Paraná foi de 51% em 2015 – sem 
contar a aplicação das bandeiras tarifárias. 

 

 

http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=287
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/tarifa-da-sanepar-tera-aumento-de-125-ejwatbgtqm4syptoso6l1rdqm
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/tarifa-de-energia-sobe-368-no-parana-na-segunda-feira-6034d4moutu51k4kayct8v5tn
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/tarifa-de-energia-sobe-368-no-parana-na-segunda-feira-6034d4moutu51k4kayct8v5tn
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/conta-de-luz-no-parana-ja-subiu-51-neste-ano-b8qkz4gt4tdlpa64uzjv4o5uc


“Eu não vou cair”, avisa Dilma 

07/07/2015 – Gazeta do Povo 
 

 
Dilma tem procurado construir uma agenda positiva para diminuir o impacto da onde de 
críticas. crise política  

Petista comentou também as críticas que vem recebendo do ex-presidente Lula: 
“Não estou no volume morto, deixa ele falar” 

A presidente Dilma Rousseff negou, em entrevista à Folha de S.Paulo, qualquer 
possibilidade de renúncia do cargo e classificou a oposição que pede seu afastamento de 

“um tanto golpista”. “Eu não vou cair. Eu não vou, eu não vou. Isso aí é moleza, é luta 
política”, disse a presidente. 

“Eu não sou culpada. Se tivesse culpa no cartório me sentiria muito mal. Eu não tenho 
nenhuma. Nem do ponto de vista moral, nem do ponto de vista político”, disse a 

presidente quando questionada sobre a possibilidade de renúncia. 

Dilma chama aliados e diz que defenderá seu mandato ‘com unhas e dentes’  

Presidente convocou reunião e reagiu a fala de tucanos que, no domingo, apostaram em 
novas eleições antes de 2018 

A presidente disse que não é o PMDB que quer sua saída do poder e desafiou que seus 

opositores provem que ela recebeu “um tostão”. “Não tem base para eu cair. E venha 
tentar, venha tentar. Se tem uma coisa que eu não tenho medo é disso. Não conte que eu 

vou ficar nervosa, com medo. Não me atemorizam”, desafiou a presidente. 

Movimentos sociais lançam manifesto contra ‘ruptura’  

Em resposta ao discurso de apoio à realização de novas eleições antes de 2018, proferido 
no domingo (5) por integrantes do PSDB durante a convenção nacional do partido, grupos 

ligados aos movimentos sociais e sindicais publicaram nesta segunda-feira (6) um 
manifesto contra a “interrupção da legalidade democrática”. 

Dilma comentou também as críticas feitas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

que, em uma reunião fechada, disse que tanto ele quanto a presidente estavam no 
“volume morto”. “Ele tem todo o direito de dizer onde ele está e onde acha que eu estou. 
Mas não me sinto no volume morto não. Estou lutando incansavelmente para superar um 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/lula-diz-que-governo-esta-no-volume-morto-9zjdmblts93m0539muzcv2b2s
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momento bastante difícil na vida do país”, disse a presidente, antes de completar. 
“Querido, podem querer, mas não faço crítica ao Lula. Não preciso. Deixa ele falar”. 

A presidente disse ainda que o governo prepara novas medidas para ampliar o ajuste 
fiscal e torná-lo mais rápido, mas não quis dizer quais são. “Acelerar é tudo que tiver de 

fazer de ajuste façamos já. Porque, quanto mais rápido fizermos, mais rápido sairemos 
dele”, disse. 

Sob a pressão da pior crise política desde que assumiu a Presidência, Dilma ironizou os 

boatos sobre uma possível tentativa de suicídio. “Outro dia postaram que eu tinha tentado 
suicídio, que eu estava traumatizadíssima. Não aposta nisso, gente. Foi cem mil vezes 

pior ser presa e torturada”, comentou. 

Dilma falou ainda sobre o escândalo da Petrobras, disse que não gosta de delação 
porque as pessoas dão seus depoimentos em momento de fragilidade e criticou o juiz 
Sergio Moro. “Não gostei daquela parte [da decisão de Moro] que dizia que eles 

[empreiteiros] deveriam ser presos porque iriam participar no futuro do programa de 
investimento e logística e, portanto, iriam praticar crime continuado. Ora, o programa não 

tinha licitação. Não tinha nada”, disse 

Volks e Mercedes devem aderir a programa de proteção de emprego 

07/07/2015 – Folha de São Paulo 
 

  

 

Metalúrgicos demitidos acampam em frente a fábrica da Mercedes Benz, em São 

Bernardo do Campo 

CLAUDIA ROLLI 

Mercedes-Benz e Volkswagen devem ser as primeiras empresas do ABC a aderirem ao 
programa de proteção ao emprego.  

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/dilma-rechaca-boatos-sobre-seu-estado-de-saude-evb9nue74xrbxbm6nz9ied10q
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Elas estão na lista das dez metalúrgicas que, até agosto, podem anunciar adesão ao PPE 
para enfrentar a crise, segundo Rafael Marques, que preside o sindicato da categoria na 
região.  

Autopeças, fabricantes de máquinas, eletroeletrônicos e químicas, principalmente de 

médio porte, estão entre as que devem fazer acordo.  

Na Volks são 2.500 trabalhadores com contrato suspenso ("lay-off"). Na Mercedes a 
redução da jornada e de salário foi rejeitada pelos trabalhadores.  

"Mas agora, com subsídio do governo, [o salário] deve ser reduzido em 5%. A tendência é 

de aprovar o acordo", diz ele. "Na próxima semana iniciamos a negociação. Já havia a 
intenção de usar essa medida."  

"O grau de adesão dependerá da realidade de cada empresa e de saber se tem fôlego 

para manter os empregos até 2016", diz Carlos Pastoriza, da Abimaq. Para Humberto 
Barbato, que comanda a Abinee (eletroeletrônicos), "medidas que flexibilizam custos são 

fundamentais para conter a paulada das demissões."  

Governo prepara novas medidas para ampliar ajuste fiscal, diz Dilma 

07/07/2015 – Folha de São Paulo 
 

 

                       MARIA CRISTINA FRIAS 

COLUNISTA DA FOLHA 

VALDO CRUZ 
NATUZA NERY 

A presidente Dilma disse à Folha que "vai fazer o diabo" para que a recessão econômica 
seja a menor possível neste ano e revelou que o governo prepara medidas fiscais para 
compensar as mudanças feitas pelo Congresso no pacote elaborado por sua equipe 
econômica para reequilibrar as contas.  

Afirmando que "nunca imaginou" que a economia brasileira poderia ter uma retração 

acima de 1% do PIB (Produto Interno Bruto) neste primeiro ano do seu segundo 



mandato, a presidente afirmou: "Até o final do ano vou fazer o diabo para fazer a menor 
[recessão] possível. Já virei um pouco caixeiro viajante, vou continuar".  

Logo depois da entrevista à Folha, ela reuniu-se com líderes de centrais sindicais para 
assinar medida provisória lançando o Programa de Proteção ao Emprego, uma das 

iniciativas para reduzir os impactos negativos da recessão na economia.  

Durante a entrevista concedida à Folha, a presidente admitiu que seu ajuste "gera um 
pouco de desemprego". E disse que a saída da Grécia da União Europeia não é boa para 

ninguém.  

Folha - Presidente, não dá para imprimir no ajuste fiscal o ritmo da sua dieta 
Ravenna para ser mais rápido e menos doloroso?  

Dilma Rousseff - Somos uma democracia. Precisamos aprovar o ajuste fiscal no 

Congresso, tem um ritual democrático de direito. Não podemos achar que sai daqui, vai 
para lá e acabou.  

Foram aprovadas também medidas ruins, como o aumento do Judiciário, a 

extensão do aumento do mínimo para todos aposentados.  

Essa do Judiciário é sem sombra de dúvida ruim. É impossível. O país não suporta 70%, 
nem que a gente faça mágica. E vira cascata imediatamente. São duas medidas que 
somos obrigados a tomar medidas explícitas contra. Buscamos respeitar a maior parte 

das discussões, mas tem algumas que são absolutamente infundadas. E são infundadas 
também para a oposição. Tem de ter responsabilidade.  

A situação da Grécia mostra que compensa a irresponsabilidade fiscal? É bom 

que eles saiam da União Europeia?  

A saída não é boa para Grécia nem para a União Europeia. Não é boa porque abre uma 
hipótese. Há sempre a possibilidade de se sair.  

Olhando nosso caso, a sra. disse durante a campanha que ajuste gerava 

desemprego...  

E gera.  

Mas a sra. optou pelo ajuste?  

Mas o meu não é igual ao deles [Grécia] não. Eu não cortei salário real.  

O Joaquim Levy (Fazenda) propõe acelerar o ajuste?  

Nós também, acelerar num outro sentido. Acelerar é tudo que tiver de fazer de ajuste 
façamos já. Porque, quanto mais rápido fizermos, mais rápido sairemos dele.  

O que mais pode ser feito?  

Não vou falar sobre isto.  

Estas medidas são para compensar o que o governo deixou de aprovar no 
Congresso do ajuste fiscal?  



Porque há um descompasso, não vamos ver nenhum resultado da [redução da] 
desoneração [da folha de pagamento] neste ano. A probabilidade é que seja uma parte 
muito pequena.  

R$ 1 bilhão no máximo?  

R$ 2 bilhões na melhor das hipóteses.  

E o governo vai ter de cobrir este buraco?  

Vamos ter. Mas aí estamos agora mais preocupados em tomar medidas estruturantes, 
que contribuem ao mesmo tempo para o ajuste como para para o médio e longo prazos.  

Tipo?  

Tipo tipo.  

Esta eu não conheço.  

Vou te dizer como fazíamos em interrogatório. Você faz um quadrado (desenha), ai de ti 

se sair deste quadrado, você está lascado. Então, se eu não quiser falar de que tipo [de 
medida] eu não falo, tenho técnica para isto. Treino.  

Dá uma dica?  

Não é maldade minha, é porque uma palavra minha dizendo vai ser assim, vai ser assado, 

causa impacto, causa efeito econômico, cria temores ou cria facilidades. O que asseguro é 
que temos uma noção de tempo. Quanto mais rápido o ajuste for feito melhor para nós. 

Nós estamos enfrentando uma inflação de um tiro só. Tivemos uma desvalorização entre 
30% e 40% do câmbio, não existe magia quando tem uma desvalorização desta 
proporção, tem feito inflacionário.  

Mas não há o efeito fiscal também, de gastar mais do que arrecada?  

O ano passado foi atípico, fora da curva, ninguém esperava duas coisas, uma seca da 
proporção que houve. E alimento também.  

Mas e a questão do lado fiscal?  

A questão fiscal teve impacto sim. Se você olhasse o desempenho nos últimos dez a doze 
anos, vinha num nível de arrecadação bastante típico. Ficamos absolutamente 

surpreendidos, começa de agosto para setembro, uma queda preocupante. Aí vem 
outubro, dá uma pequena recuperada, depois veio o desastre de novembro e dezembro. 

Foi um desastre. Ponto fora da curva total.  

A sra. achava que os juros teriam de chegar tão alto?  

Acho que o Brasil vai ter de procurar juros mais baixos. Agora, o responsável pela política 
de juros é o Banco Central. Em termos teóricos, eu acho que a inflação no Brasil tem de 

convergir para níveis bem mais baixos.  

A sra. apoia a meta do Banco Central de levar a inflação para o centro da meta 
no final do ano que vem?  



Acho que o Banco Central colocou para si mesmo uma meta para atingir, que é 4,5%, que 
seria uma convergência para padrões internacionais. Agora, você sabe que o mundo é 
complexo, o mundo já esteve extremamente preocupado com a deflação, o Japão é 

extremamente preocupado.  

Quase todos, menos nós, temos esta preocupação?  

A gente pode pegar emprestado uma frase do [economista Mário Henrique] Simonsen, de 
que a inflação aleija e o câmbio mata. Podemos dizer a inflação aleija para todo sempre, 

mas a deflação mata para todo sempre.  

Então, é melhor ter um pouco de inflação?  

Não, não é melhor não. Sabe por quê? Porque nesta questão de inflação versus deflação 
não tem boa. A melhor saída é a estabilidade.  

A senhora imaginava que a gente teria uma retração acima de 1% esse ano?  

Não. Nunca imaginei.  

Vai ser de quanto?  

Até o final do ano vou fazer o diabo para fazer a menor possível. Já virei um pouco 
caixeiro viajante, vou continuar.  

Quando vai começar a recuperação?  

É dificílimo prever. Vamos fazer a previsão mais conservadora possível para que a gente 

saia no ano que vem. A mais otimista é que nós já saímos no fim do ano. A mais provável 
é que a gente comece a ter indícios. Não esperamos uma recuperação acelerada no fim 
do ano. Ninguém que for realista espera isso. É normal.  

Para evitar demissões, governo lança plano que permite redução de jornada e 
salário 

07/07/2015 – Estadão 

Despesas serão custeadas pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que vai 
complementar parte da perda salarial; governo diz que medida é menos custosa 
do que pagar seguro-desemprego 

 



O governo anunciou nesta segunda-feira, 6, um plano para evitar novas demissões na 
indústria, uma tentativa clara de interromper o aumento do nível de demissões do País e 
de evitar que a popularidade da presidente continue derretendo. A equipe de Dilma 

Rousseff propôs que a jornada de trabalho e os salários dos empregados sejam reduzidos 
em até 30% em momentos de crise ou de queda expressiva de produção, como o que 

ocorre agora nos setores automobilístico e químico. Para o empregado, no entanto, o 
salário será cortado em até 15%, porque haverá uma complementação com os recursos 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

O Plano de Proteção ao Emprego (PPE) demorou três anos para sair do forno e envolveu 

discussões com a indústria e os sindicatos. O governo se inspirou em um programa muito 
semelhante ao adotado na Alemanha, berço das indústrias automobilísticas. Os detalhes 

finais da Medida Provisória (MP), que foi assinada pela presidente Dilma, foram 
antecipados pelo Estado há quinze dias.  

O custo do programa, no entanto, não foi esclarecido, embora os ministros tenham 

reforçado que é mais barato complementar o salário por meio do FAT do que arcar com os 
custos do seguro-desemprego, em casos de demissões. Na hipótese de 50 mil 
trabalhadores com salário de R$ 2.500 serem atendidos pelo plano, o gasto do governo 

será de R$ 112,5 milhões. Esse valor é R$ 68 milhões menor do que bancar o seguro-
desemprego da mesma quantidade de trabalhadores com esse salário. 

A redução da jornada e do salário precisa ser aprovada em assembleias com os sindicatos 

para ser implementada. A Constituição impede a redução de direitos trabalhistas, a não 
ser por acordos desse tipo. O limite por trabalhador para a contrapartida do FAT será de 

R$ 900,84 (o correspondente a 65% da parcela máxima que o fundo paga de seguro-
desemprego). O salário máximo para ser contemplado por esse plano é de R$ 6 mil. 

Um trabalhador que recebe R$ 2.500 de salário, por exemplo, e entrar no PPE, passaria a 
ganhar R$ 2.125, dos quais R$ 1.750 pagos pela empresa e R$ 375 bancado com 

recursos do FAT, fundo responsável pelo pagamento do seguro-desemprego e do abono 
salarial. Os setores que podem aderir ao PPE por seis meses - prorrogáveis por mais seis - 

serão definidos por um comitê formado por representantes de cinco ministérios. Nessa 
primeira etapa, o programa terá validade até dezembro de 2016.  

Como contrapartida, as empresas que aderirem ao PPE não poderão demitir os 
funcionários que tiveram sua jornada de trabalho reduzida enquanto o plano estiver em 

vigor. Ao fim do plano, também serão proibidos cortes dessas vagas por prazo 
equivalente a um terço do período de adesão. Por exemplo: se a adesão da empresa ao 

plano foi de seis meses, ao fim desse período, essa empresa tem que manter os 
empregos por mais dois meses. 

"O governo custeia o trabalhador empregado e não desempregado, o que garante o 

retorno econômico para o País", afirmou Rafael Marques, presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC, filiado a Central Única dos Trabalhadores (CUT). De acordo com o 
sindicalista, o plano ainda incentiva a negociação coletiva em períodos difíceis como o que 

ocorre no setor automobilístico. 

"O sentido desse programa é proteger o emprego. Nossa economia passa por uma 
dificuldade e esse é um programa que ganham empregados, empresários e governo", 

afirmou o ministro Miguel Rossetto, da Secretaria-Geral da Presidência. A empresa 
recolherá o INSS e o FGTS do salário completado, ou seja, sobre 85% do original. Mesmo 
assim, segundo o governo, o custo de salários e encargos para as empresas será reduzido 

em 27%.  



"Já temos indicadores positivos no País, mas ainda são pontuais e este programa é uma 
das formas para acelerar a travessia dessa crise", disse o ministro do Planejamento, 
Nelson Barbosa, que reforçou que o novo plano "é melhor que o lay-off, porque mantém o 

vínculo empregatício". 

No lay-off, o contrato de trabalho é suspenso por cinco meses, que podem ser 
prorrogados. O empregado recebe o seguro-desemprego por cinco meses. No plano, o 

trabalhador continua empregado. Também haverá a continuidade na arrecadação de 
contribuições trabalhistas e previdenciárias e impostos, que são pagos pelas empresas e 
trabalhadores. Para o governo, é mais vantajoso completar uma parte dos salários e 

continuar arrecadando do que aumentar os gastos com o seguro-desemprego. 

O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 
Luiz Moan, afirma que as montadores, ao lado dos sindicatos, vão pressionar o Congresso 

para que a MP seja aprovada e a mudança passe a valer definitivamente. "Instrumento 
fundamental para ultrapassar essa crise", disse. "O dia a dia dos sindicatos hoje tem sido 

lutar para conseguir lay-off ou férias coletivas. Mesmo usando esses mecanismos, a 
quantidade de trabalhadores demitidos vem aumentando. Então, esse programa vem em 
boa hora", afirmou Sérgio Luiz Leite, primeiro secretário da Força Sindical. (Colaboraram 

Carla Araújo, Rafael Moraes Moura e Ricardo Della Coletta e Erich Decat). 

O Brasil nas mãos de terceiros 

07/07/2015 – Gazeta do Povo 

Reportagem: Mauri Konig. Parte 3: 7 de julho de 2015 

Enquanto o Congresso Nacional vota o projeto de lei que autoriza a terceirização em toda 

a cadeia produtiva de uma empresa, a subcontratação de mão de obra já atinge um em 
cada quatro trabalhadores no Brasil. A conclusão consta de um estudo realizado pela 
Central Única dos Trabalhadores (CUT) com apoio do Dieese (Departamento Intersindical 

de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) dando visibilidade a uma realidade pouco 
aparente nas estatísticas oficiais. 

Com dados de sindicatos de todo o país, o estudo mostra que o mercado formal de 

trabalho era formado por 26,8% de terceirizados em 2013, ano da última atualização dos 
dados. Dos 47,4 milhões de trabalhadores formais da base de pesquisa, 34,7 milhões 

estavam em setores contratantes e 12,7 milhões em setores terceirizados. Se depender 
do empresariado, essa participação deve aumentar. 

Sob pressão do setor empresarial, a Câmara dos Deputados aprovou dia 22 de abril os 
destaques finais do Projeto de Lei 4330/04, autorizando a terceirização. Se também 

passar no Senado, o projeto tende a ser vetado pela presidente Dilma Roussef. Em meio à 
discussão, a CUT e o Dieese trazem novas revelações. Conforme o estudo, oito em cada 

dez acidentes de trabalho no país acontecem com terceirizados, que respondem ainda por 
quatro de cada cinco mortes nessas circunstâncias. 

A terceirização da mão de obra em muitas atividades econômicas aumenta os riscos de 
acidentes de trabalho. A procuradora do Trabalho Ana Lúcia Barranco avalia os impactos 

negativos também para o setor público, diante dos riscos de aumento da corrupção.  

Alguns números retratam essa relação. Pelo levantamento, entre 2005 e 2012 a mão de 
obra terceirizada cresceu 2,3 vezes na Petrobras e o índice de acidentes de trabalho 

aumentou 12,9 vezes. No período, 14 contratados da estatal morreram enquanto 
trabalhavam, número que sobe para 85 entre os terceirizados. Na Klabin, onde o estudo 



concluiu que 37,5% dos trabalhadores são subcontratados, a taxa de acidentes é de 3,32 
entre os trabalhadores terceiros e 2,79 entre os diretos. 

O estudo Dieese/CUT conclui que ao terceirizar as empresas contratantes transferem para 
empresas menores a responsabilidade pelos riscos do seu processo de trabalho. Isto é, 

terceiriza os riscos inerentes às suas atividades para empresas que nem sempre têm 
condições tecnológicas e econômicas para gerenciá-los. Além disso, os terceirizados 

ocupam os postos de trabalho mais precários e arriscados, em setores onde adoecem e 
morrem lentamente em acidentes laborais. 

O critério de menor preço nas licitações aprofunda a precarização porque em geral se 

obtém esse ganho financeiro à custa da negligência na segurança do trabalhador e da 
intensificação do trabalho – jornada maior, ritmo mais acelerado, metas a cumprir. Isso 
decorre dos prazos contratuais estabelecidos entre a empresa principal e as terceirizadas, 

prática comum em quase todos os segmentos produtivos. 

ACIDENTE  
Preencher CAT disponível no site 

Registro no INSS para avaliação 
PROCEDENTE 
São concedidos benefícios e/ou ação reparadora 

AGU/Procuradoria do INSS 
IMPROCEDENTE  

Possíveis motivos 

 Não foi considerado acidente de trabalho 

 CAT foi preenchida inadequadamente 

ATUAÇÃO EM CASOS DE INTERESSE COLETIVO 

Quando outros trabalhadores da empresa também podem estar sujeitos aos mesmos 
acidentes de trabalho em decorrência de negligências do empregador, é possível procurar 

dois órgãos federais para apresentar uma denúncia: 

Ministério Público do Trabalho (MPT) 

O trâmite ocorre da seguinte forma: 

1. Após apresentada a denúncia o MPT faz uma análise prévia para decidir se cabe 
investigação 

2. Se o MPT aceitar a denúncia é aberto um inquérito civil e são coletadas informações 
e dados 

3. A partir do inquérito são possíveis duas resoluções: 

Administrativas 

 Fórum 
 Audiência pública 

 TAC 

 

 

http://previdencia.gov.br/forms/formularios/form001.html


Judiciais 

 Quando não há acordo entre as partes, como resultado é ajuizado um Processo de 
Ação Judicial, predominantemente Ações Civis Públicas 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

 Interdição dos equipamentos da empresa 

 Emissão de autos de infração 
 Produção e encaminhamento de relatório para o MPT 

Legenda: TAC — Termo de Ajustamento de Conduta; INSS — Instituto Nacional do 
Seguro Social; MPT — Ministério Público do Trabalho; MTE — Ministério do Trabalho e 

Emprego; CAT — Comunicação de Acidente de Trabalho; AGU — Advocacia Geral da 
União. Fonte: Redação. 

Terceirizado trabalha mais e ganha menos 

Os indicadores de renda, jornada de trabalho e tempo de emprego revelam a precarização 

do trabalho como estratégia de aumentar os lucros via terceirização. Conforme o estudo, 
em dezembro de 2013 os terceirizados ganhavam, em média, 24,7% menos, índice um 

pouco melhor do que em 2010, quando a diferença foi de 27%. A pesquisa demonstra 
uma concentração dos terceirizados nas faixas salariais mais baixas, de até quatro 
salários mínimos. 

Os terceirizados também tem uma jornada de trabalho de três horas a mais por semana, 
sem considerar horas extras ou banco de horas. O estudo do Dieese conclui ainda que se 
a jornada dos terceirizados fosse igual à dos contratados diretamente, seriam criadas 

882.959 novas vagas de trabalho, novamente, sem considerar a hora extra, banco de 
horas e o ritmo de trabalho que, como relatado pelos dirigentes sindicais, são maiores 

entre os terceirizados. 

O tempo de emprego revela uma diferença ainda maior entre trabalhadores diretos e 
terceirizados. Se para os diretos a permanência média no trabalho é de 5,8 anos, para os 
terceiros é de 2,7 anos. Disso decorre a alta rotatividade dos terceirizados – 64,4% contra 

33% dos diretamente contratados. Isso traz consequências para o trabalhador, que não 
consegue organizar a sua vida, e para as finanças do país, pois a alta rotatividade 

aumenta os custos com o seguro desemprego. 

O documento conclui que a relação de precarização aumenta os custos para a sociedade, 
traz perda da qualidade de serviços e produtos, agressões ambientais a comunidades 

vizinhas, empobrecimento dos trabalhadores, concentração de renda, monetização da 
vida humana, atuação estatal como fomentador da precarização das relações de trabalho, 
fraudes em licitações, evasão fiscal, focos de corrupção, aumento das demandas 

trabalhistas e previdenciárias. 

Ainda conforme o estudo, em geral as empresas terceirizadas empregam as populações 
mais vulneráveis do mercado de trabalho: mulheres, negros, jovens, imigrantes. É um 

trabalho precário voltado a pessoas que, por falta de opção, se submetem a empregos 
cujo objetivo é atender às necessidades das grandes empresas. 

O ministério contra os acidentes 

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) lançou em março a Estratégia Nacional para 

Redução de Acidentes do Trabalho, buscando ampliar as ações para redução dos 



acidentes e doenças de trabalho no Brasil. Dos quatro eixos da estratégia, dois estão 
ligados à fiscalização de segurança e saúde e intensificação da fiscalização dos acidentes 
de trabalho e dois estão ligados à mobilização da sociedade pela prevenção de acidentes 

de trabalho. 

O objetivo é prevenir os acidentes e a consequente redução dos gastos do INSS. O 
ministério tem desenvolvido ações de segurança e saúde no trabalho, em especial por 

meio dos auditores fiscais do trabalho. Entre 1996 e 2014, foram desenvolvidas 2,7 
milhões de ações fiscais em segurança e saúde no trabalho. 

Contudo, o contingente de auditores fiscais do trabalho é pequeno. Ao todo, são 2.622 em 

todo o país, para dar conta da fiscalização do cumprimento das leis trabalhistas e de 
segurança e saúde do trabalho, além do combate ao trabalho escravo e infantil, no campo 
e nas cidades. Desses, só 345 auditores fiscais são especializados em segurança e saúde 

do trabalho e 886 atuam em áreas multidisciplinares. 

Em muitos casos, o Ministério Público do Trabalho tem tido sucesso nas autuações graças 
às ações dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho. Só no Paraná, os auditores 

interditaram 228 empresas no ano passado e, neste ano, já autuaram 199 até esta 
segunda-feira (6) por irregularidades na prevenção a acidentes laborais. “Nossa missão é 
investigar as causas dos acidentes para evitar a repetição”, resume o chefe da Seção de 

Inspeção do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Elias Martins. 
Essa investigação também ajuda a embasar as ações regressivas da Advocacia Geral da 

União, quando fica comprovada a negligência da empresa no caso do acidente. 

Mercado informal exclui 14 milhões da Previdência 

Setenta milhões de pessoas contribuem pelo menos uma vez ao ano para o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). Desses, 52 milhões são contribuintes assíduos, com 

carteira assinada. Mas além desses, o Brasil tem outros 14 milhões de trabalhadores sem 
carteira assinada e sem nenhum tipo de cobertura da Previdência, excluídos de direitos 
básicos. Eles não estão segurados e não figuram, por exemplo, nas estatísticas dos 

acidentes de trabalho. 

Quem não contribui com a Previdência Social não é atendido por ela no caso de acidente 
no trabalho. Embora não estejam nas estatísticas do INSS, esses trabalhadores fazem 

parte da população economicamente ativa do país e incrementam o mercado informal 
que, por sua vez, contribui para outras estatísticas superlativas, estas na categoria das 

atividades subterrâneas. 

As atividades econômicas não reportadas ao governo movimentaram R$ 830 bilhões em 
2014, ou 16,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, conforme o Índice de Economia 
Subterrânea produzido pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO) e pelo 

Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Ibre). Além do 
mercado informal, o indicador calcula tudo aquilo que é movimentado no país mesmo por 

empresas formais, mas não é informado oficialmente ao governo. 

Assim, no caso dos acidentes de trabalho é preciso considerar a proporção da população 
economicamente ativa de cada estado, pondera a procuradora do Trabalho Ana Lucia 

Barranco, coordenadora do Fórum de Proteção ao Meio Ambiente de Trabalho do Estado 
do Paraná (FPMAT-PR). “Pode acontecer ainda de um estado notificar mais acidentes 
devido à maior capacitação dos profissionais de saúde, o que não significa 

necessariamente que ele tenha mais acidentes”, diz. 



Também não estão nessa conta uma parte dos trabalhadores mortos e inválidos atendidos 
pelos fundos de pensão de municípios, estados ou empresas estatais ou privadas. São as 
entidades fechadas de previdência complementar, ou EFPC. Há 317 desses fundos no 

país, com 2,5 milhões de participantes ativos, 3,9 milhões de dependentes e 736 mil 
aposentados ou pensionistas. Parte desse público pode aparecer tanto entre os 

beneficiários das EFPCs quanto do INSS. 

Informalidade sonega R$ 80 bilhões 

O Brasil tem 50 milhões de pessoas no mercado formal de trabalho. Mas há outros 14 
milhões de trabalhadores na informalidade, o que representa uma sonegação de R$ 80 

bilhões por ano à Previdência e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A sonegação média do FGTS pelas 
empresas é de 7% ao ano, ou R$ 7,3 bilhões se levado em consideração que a 

arrecadação em 2014 foi de R$ 104,5 bilhões. 

O ministério intensificou as fiscalizações para evitar que empresas mantenham 
trabalhadores na ilegalidade e soneguem o FGTS. Entre 2010 e 2014, as fiscalizações 

ajudaram a recolher mais de R$ 2,6 bilhões para o FGTS. A meta da pasta é garantir que 
o combate a essas irregularidades se revertam em crescimento das receitas do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), do FGTS e da Previdência Social, chegando aos R$ 5,2 

bilhões até o final deste ano. 

Outra medida do MTE para coibir a sonegação ao FGTS vai ser utilizar o programa de 
fiscalização eletrônica para notificar as empresas devedoras. Dessa maneira elas poderão 

regularizar a situação. A pasta vai capacitar 1,5 mil auditores fiscais do trabalho para 
aprender a usar a ferramenta. A meta da pasta é resgatar R$ 2,6 bilhões para o Fundo 

até o fim deste ano. 

A superação do iatista Lars Grael e do maestro João Carlos 

O iatista Lars Grael e o maestro João Carlos Martins são dois dos casos mais 
emblemáticos de brasileiros que se superaram depois de serem vítimas de acidentes de 

trabalho. Lars Grael participava de uma regata em Vitória (ES), em 1988, quando teve a 
perna direita decepada pela hélice de uma lancha que invadiu a área de competição, 
pilotada pelo empresário Carlos Guilherme de Abreu e Lima. O iatista voltou a competir e, 

em 2015, conquistou pela sexta vez o campeonato brasileiro na classe Star. 

Laudo da polícia concluiu que Carlos Guilherme estava embriagado quando atropelou Lars. 
Ele negou e disse não ter visto o barco do medalhista olímpico, ganhador de duas 

medalhas de bronze olímpicas em Seul (1988) e Atlanta (1996). No mesmo ano do 
acidente, Lars foi convidado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a ocupar o 
cargo de secretário nacional de Esportes. Ele também foi secretário estadual da 

Juventude, Esporte e Lazer no estado de São Paulo. De volta à vela, voltou a competir e a 
ganhar. 

O maestro João Carlos Martins, de 75 anos, um dos maiores pianistas do mundo, 

enfrentou durante 11 anos o desafio diário de recuperar os movimentos das mãos. Ele 
teve uma sucessão de contratempos e passou por 22 cirurgias para se recuperar de 

doenças que atingiram os nervos das mãos. Em 1965, queda perfurou o braço e 
atrofioutrês dedos. Voltou aos palcos após um ano, mas desenvolveu distúrbio 
osteomusculares relacionados ao trabalho (Dort). Foi fazendo adaptações para continuar 

tocando. 



Em 1995, foi golpeado na cabeça com uma barra de ferro num assalto na Bulgária. Teve 
de fazer trabalhos de reprogramação cerebral para movimentar a mão direita. Voltou a 
tocar com as duas mãos, mas novos problemas no braço direito e também na fala o 

fizeram se submeter a uma nova cirurgia. Foi quando gravou seu último álbum com as 
duas mãos. 

Mais tarde, uma doença chamada contratura de Dupuytren tirou os movimentos da mão 

esquerda. 

Incapaz de segurar a batuta ou virar as páginas das partituras dos concertos, o maestro 
memorizou nota por nota, até ser impedido de reger por causa da distonia no braço 

esquerdo, que produz movimentos involuntários. Em 2012, se submeteu a uma cirurgia 
para implantar dois eletrodos do cérebro e recuperar os movimentos da mão esquerda. A 
distonia estava avançada, atingindo todo o braço e ele não conseguir abrir a mão havia 

11 anos. O maestro voltou a tocar piano em 2013. 

Um arroto foi a gota d’água 

Íria Mara de Marco Silva tem 51 anos. Graduada e pós-graduada, foi professora por 30 
anos. Começou em escola particular e terminou os últimos 14 anos na escola pública. Em 

2010, foi aposentada por invalidez ao ser diagnosticada com a síndrome de burnout, ou 
síndrome do esgotamento profissional. A gota d’água foi algo que, a despeito da 

grosseria, tem sido visto com certa naturalidade hoje em dia: o arroto de um aluno em 
sala de aula. 

O arroto de um aluno em sala de aula foi o estopim de um longo processo de desgaste a 
que vinha sendo submetida à professora Íria Mara de Marco Silva. Depois do episódio, ela 

foi diagnosticada com a síndrome de burnout e hoje não consegue nem passar na frente 
de uma escola.  

Desde 2009 Íria sabia que não estava bem. Mas imaginava que os sintomas indicavam a 
iminência de AVC ou um ataque cardíaco, por exemplo. Começou a ter insônia. Nas 
poucas horas em que dormia, tinha pesadelos recorrentes. Sonhava que estava sendo 

humilhada, prostrada de joelhos amarrando o tênis dos alunos adolescentes. Eles 
estavam enfileirados e ela não acabava nunca de amarrar os tênis. 

Em outro sonho, ela se via morta fora do caixão, com amigos, alunos e professores ao 
redor. Ela era professora de música na disciplina de Artes e no sonho alguém sempre 

pedia que ela regesse o coral que mantinha com alunos e professores do colégio. O sonho 
era a manifestação de um desconforto que Íria vinha sentindo em relação aos alunos e às 

condições de trabalho. 

A professora sentia que os alunos já não colaboravam mais. “Para começar, por falta de 
educação mesmo, por que os pais perderam a mão na educação dos filhos, porque eles 

deixaram até de pedir por favor”, diz. “Em segundo lugar, por terem interesses diversos e 
por achar que a escola é um clube, um lugar de conversar, de passear. E eu estava ali 
para atrapalhar a brincadeira deles”, diz. 

Também pesava contra a dificuldade de trabalho para os professores, pela falta de 

condições e de estrutura. As salas são as mesmas de quando Íria era estudante. Mas 
quando ela estudava a sala tinha 30 alunos, hoje tem 45. Foi nesse contexto que a 

síndrome de burnout evoluiu. 

A última aula foi no dia 27 de maio de 2010, uma quinta-feira. Íria tinha dado oito aulas 
naquele dia e se preparava para a nona, sobre Surrealismo. A nona aula era depois do 



recreio e os alunos costumavam chegar agitados. Ela conseguiu acalmar todo mundo e 
começou a aula. De repente, um aluno arrotou. E ainda falou em alto e bom som “ai, que 
delícia”. 

“Aquilo foi uma gota dágua no oceano, mas pra mim foi muito”. Ela olhou para ele, olhou 

para a classe, que permaneceu em silêncio. “Eu não pude mais. Aquilo me desmoronou e 
eu quebrei em mil pedaços”. Hoje, Íria tem dificuldades até para passar na frente de uma 

escola. 

Para se aprofundar: 

Veja mais gráficos 

https://public.tableau.com/views/AcidentesdetrabalhoBR2007-2013  

Baixe as tabelas completas (em .xlsx) 

https://docs.google.com/spreadsheets/  

Dados originais: Anuários Estatísticos da Previdência Social 

http://www.previdencia.gov.br/estatisticas/  

Lei Complementar 150 altera vencimento de tributos pagos por empregadores 
domésticos 

07/07/2015 – Portal Contábil SC 

A Lei Complementar nº 150/2015, também conhecida como a lei dos domésticos, além de 

instituir o Simples Doméstico - regime no qual o empregador, a partir do mês de 
novembro (competência outubro), recolherá em um único documento as contribuições 
previdenciárias, o Imposto de Renda Retido na Fonte e o FGTS - alterou também, já para 

recolhimentos em julho/2015, o vencimento dos tributos atualmente incidentes sobre os 
salários pagos aos domésticos para o dia 7. 

É que ao alterar o art. 30 da Lei nº 8.212/1991, e o art. 70 da Lei nº 11.196/2005, com 

intuito de unificar os vencimentos dos tributos recolhidos pelos empregadores domésticos 
e assim permitir a implantação do Simples Doméstico, a LC nº 150/2015 atribuiu a essas 
alterações vigência imediata. 

Assim, relativamente aos salários de junho a setembro/2015, os recolhimentos da 
contribuição previdenciária e do Imposto de Renda deverão ser efetuados até o dia 7 dos 
meses de julho a outubro, respectivamente. Caso o recolhimento seja efetuado em atraso 

- após o dia 7 ou o próximo dia útil - estará sujeito à incidência de multa moratória 
calculada à razão de 0,33% ao dia de atraso, limitada a 20%. 

A RFB alerta que os sistemas eletrônicos de cálculo disponíveis para o contribuinte na 

internet ainda não foram ajustados aos novos vencimentos; em caso de pagamento em 
atraso, o empregador deverá calcular e preencher manualmente, na GPS ou no DARF, o 
campo referente à multa moratória, sob pena de cobrança posterior. 

 

 

https://public.tableau.com/views/AcidentesdetrabalhoBR2007-2013/Brasil?:embed=y&:showTabs=y&:display_count=yes:showVizHome=no
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lHnIRfChA2G2v366s7GprvWS5OS7SbiFscU-STkxUbI/pub?output=xlsx
http://www.previdencia.gov.br/estatisticas/


Com falta de perspectiva, pequenas empresas estão mais pessimistas 

07/07/2015 – Portal Contábil SC 

A falta de informações ou de resultados dos benefícios com os ajustes públicos já feitos na 
economia aumentou ou está espalhando o sentimento de pessimismo entre os donos de 

pequenos negócios. 

"O ano de 2014 acabou mal, com estoques de notícias ruins de que seriam feitos ajustes 
fiscais. A expectativa era de que seriam dois trimestres de sofrimento, mas esse tempo 

passou e a situação até piorou", avalia Gino Olivares, professor de economia do Insper. 

Segundo ele, os empresários, de modo geral, entendem a necessidade do processo de 
mudanças que passa a economia, mas quer colher benefícios. "Eles só enxergam aumento 
de custos [impostos e juros], o que é mais intenso entre as pequenas empresas, as quais 

já estavam no limite. Com isso, o ambiente de incertezas aumenta e, como é natural do 
comportamento humano quando há dúvidas, o empresário se retrai", explica. 

Conforme pesquisa divulgada na semana passada pelo Insper, a confiança do pequeno e 

médio empresário no País, para o terceiro trimestre de 2015, recuou 0,5% em relação ao 
trimestre anterior, ao registrar 57,4 pontos - 100 pontos equivalem ao nível máximo de 
confiança. 

Apesar de mostrar uma estabilidade do Índice de Confiança do Empresário de Pequenos e 
Médios Negócios no Brasil (IC-PMN), elaborado pelo Centro de Pesquisas em Estratégia da 
instituição, com apoio do Santander, o patamar do terceiro trimestre foi o menor valor da 

série histórica, inferior ao valor observado no segundo trimestre de 2009 (58,8 pontos). 

"A estabilidade não significa que esses empresários estão satisfeitos com a situação, pode 
até parar de piorar, mas ainda terá um desconforto [...] Por outro lado, como ainda não 

houve efeito de alguns ajustes, como os últimos aumentos de juros, as expectativas 
podem piorar", entende Gino Olivares. 

Dispersão 

O professor do Insper comenta ainda que, entre as regiões brasileiras, a queda na 

confiança no País, é generalizada. "No final de 2014, havia uma discrepância do Norte e 
Nordeste com o Sul e Sudeste, talvez, por conta do comércio local que estava ativo e 
empregando. Mas, agora, a situação é o oposto. O desemprego aumentou. Uma causa 

pode ser o fato de os ajustes fiscais limitarem a ajuda do governo a esses estados", 
aponta. 

Da mesma forma, entre os setores também ocorre a generalização da maior 

desconfiança. O IC-PMN caiu 1% nos serviços e 7,1% na indústria no terceiro trimestre. 
No comércio aumentou 1,7%. Mas Olivares afirma que na pesquisa anterior, o indicador 

do setor foi o menor da série. "Todos os números precisam ser relativizados", sugere o 
professor. 

Outra pesquisa divulgada na última sexta-feira pelo SPC Brasil e Confederação Nacional 
dos Dirigentes Lojistas (CNDL) confirma essa deterioração das expectativas. 

Em junho de 2015, o Indicador de Confiança do Micro e Pequeno Empresário de Varejo e 

Serviços registrou 36,38 pontos. "Como 50 pontos quer dizer uma posição neutra, e 100 
pontos maior nível de confiança, o resultado mostra cenário de mais pessimismo", 

justifica a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. 



O número é a composição de dois outros indicadores: o de Condições Gerais, através do 
qual se busca avaliar, do ponto de vista dos empresários, a evolução dos negócios e da 
economia nos últimos seis meses; e o de Expectativas, o qual demonstra o que eles 

esperam a partir de junho em um horizonte de seis meses. 

"Dentro das condições, existem dois subitens economia e negócios. No caso do primeiro, 
o patamar é de 41,3 pontos, abaixo do nível neutro. Isso demonstra que neste aspecto, 

eles empresários percebem que estão de mãos atadas. Mas nos negócios, o indicador 
atingiu 55 pontos, o que revela que os empresários avaliam que podem fazer ajustes para 
passar pela atual situação econômica, com revisão de seu portfólio de produtos ou até em 

sua gestão", elucida Marcela. 

No entanto, ele prevê que 2015 será um ano "ruim" para as empresas e aqueles que 
conseguirem passar por esse período, irá crescer quando a economia voltar a avançar. 

Indústria 

O presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo (Simpi), Joseph 
Couri, concorda com a expectativa do mercado de que a economia deve se recuperar 
dentro de dois anos. "Mas o desafio será passar por esses dois anos", alerta. 

Segundo ele, o último resultado do Indicador de atividade da micro e pequena indústria 

(MPI), encomendada pelo Simpi ao Datafolha, aponta uma tendência de fechamento das 
pequenas empresas: para 66% dos entrevistados, a crise está prejudicando seus negócios 

e colocando o futuro da companhia em risco. E desses 16% esperam que o fechamento 
ocorra em 90 dias. "Ou seja, são 46 mil MPIs que podem fechar em agosto, levando a 
cerca de 230 mil demissões. Um sinal de pessimismo", aponta. 

Uma das medidas para reverter esta situação, segundo Couri, é elevar o acesso ao 
crédito, por meio de medidas públicas e privadas. 

 



Receita deve anunciar esta semana consulta a 2º lote de restituições do IR 

07/07/2015 – Portal Contábil SC 

A Receita Federal pretende anunciar a liberação da consulta ao segundo lote de 
restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2015 nesta semana. O dinheiro estará 

disponível para os contribuintes, na rede bancária, no dia 15 de julho. As informações 
sobre o lote poderão ser acessadas na internet ou por meio do Receitafone 146.  A 
Receita disponibiliza aplicativo paratablets e smartphones, que permite a consulta às 

declarações para quem usa os sistemas Android e iOS. O número de contribuintes e os 
valores dependem sempre da disponibilidade do Tesouro Nacional.  

O contribuinte que tem dúvida sobre possíveis problemas na declaração deve consultar o 

extrato no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), na internet, para verificar eventuais 
pendências e acompanhar a situação perante o Fisco. Caso encontre algum tipo de 

divergência nos dados envidados, deve fazer a retificação para não permanecer na malha 
fina. Para consultar o extrato, o contribuinte precisa ter um código de acesso gerado na 
própria página da Receita e, para isso, terá que informar o número de entrega das duas 

últimas declarações. A opção é ter certificado digital. 

Este ano, quase 28 milhões de pessoas físicas entregaram a declaração até o fim do 
prazo, no dia 30 de abril. Os contribuintes que não enviaram os dados estão sujeitos à 

multa de 1% ao mês-calendário ou fração por atraso, calculada sobre o imposto devido, 
podendo chegar a até 20% e com valor mínimo de R$ 165,74. Além da multa, o 
contribuinte que não declarou, estando obrigado a fazê-lo, poderá ter problemas no CPF. 

Nessa situação, terá restrições de acesso a serviços bancários ou compra a crédito, entre 
outras penalidades. 

Delfim Netto: País precisa dar mais ênfase ao investimento em energia 
renovável 

07/07/2015 – Estado de Minas  

 
São Paulo, 07 - O ex-ministro da Fazenda Delfim Netto destacou que o mundo já 
"caminha na direção certa" de substituir combustíveis fósseis por renováveis. De acordo 

com ele, o incremento de produção biocombustíveis hoje já supera o de não renováveis. 
"Etanol e biodiesel são os únicos que conseguem competir com os fósseis em transmissão 

de carga", exemplificou ele, durante plenária no Ethanol Summit 2015, em São Paulo. 
 
Ainda assim, atualmente as fontes de energia renováveis respondem por apenas 22,8% 

da matriz mundial, ao passo que as não renováveis, basicamente petróleo, por 77,2%, 
afirmou. 

 
Conforme o ex-ministro, o Brasil precisa dar mais ênfase ao investimento em energia 
renovável para alcançar um crescimento robusto de sua economia. Além disso, 

acrescentou, o País necessita também "agir em educação e saúde", em capital privado, 
investir em tecnologia e fortalecer a exportação. "Temos, sim, condições de recuperar um 

ritmo de crescimento se soubermos corrigir nossos erros." 
 

Atividade do comércio tem pior 1º semestre desde 2003, aponta Serasa 

07/07/2015 – Estado de Minas 
 
São Paulo, 07 - A atividade no comércio registrou nos seis primeiros meses de 2015 o 

pior primeiro semestre desde 2003, segundo pesquisa da Serasa Experian, com alta de 



2,6% em relação à primeira metade do ano anterior. Além disso, trata-se do segundo pior 
resultado da série histórica, melhor apenas que a queda de 6,9% observada no primeiro 
semestre de 2002. 

 
Segundo os economistas da Serasa, a queda dos níveis de confiança dos consumidores, a 

alta da inflação, a elevação das taxas de juros e, mais recentemente, o aumento do 
desemprego, prejudicaram a atividade varejista no primeiro semestre de 2015, 
determinando o fraco desempenho observado na movimentação dos consumidores nas 

lojas de todo o País. 
 

Em junho, a atividade do comércio subiu 0,3% ante maio e avançou 7,8% na comparação 
com junho do ano passado. Na margem, o melhor resultado foi de materiais de 
construção, que subiu 1,1%. Combustíveis e lubrificantes avançaram 0,4% e 

supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas tiveram alta de 0,2%. Já veículos, 
motos e peças despencaram 7,2%, móveis, eletroeletrônicos e informática recuaram 

2,3% e tecidos, vestuário, calçados e acessórios encolheram 1,0%. 
 
O indicador da Serasa de atividade no comércio é construído, exclusivamente, pelo 

volume de consultas mensais realizadas por estabelecimentos comerciais à base de dados 
da companhia. As consultas (nas formas de taxas de crescimentos) são tratadas 

estatisticamente pelo método das médias aparadas com corte de 20% nas extremidades 
superiores e inferiores. A amostra é composta de cerca de 6 mil empresas comerciais e o 

indicador, com início em janeiro de 2000, é segmentado em seis ramos de atividade. 
 

IGP-DI de junho fica em 0,68%, ante 0,40% em maio 

07/07/2015 – Estado de Minas 

 
Rio, 07 - O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) avançou 0,68% em 

junho, após subir 0,40% em maio, divulgou nesta terça-feira, 7, a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). O resultado ficou dentro das estimativas do mercado financeiro, que 

esperava desde um avanço de 0,65% até uma alta de 0,76%, e abaixo da mediana de 
0,70%, de acordo com as instituições ouvidas pelo AE Projeções. 
 

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-
DI, que representa o atacado, subiu 0,43% no mês passado, após avançar 0,19% em 

maio. O IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, cresceu 0,82% em junho, em 
comparação com alta de 0,72% no mês anterior. Já o INCC-DI, que mensura o impacto 
de preços na construção, apresentou alta de 1,84%, contra avanço de 0,95% na mesma 

base de comparação. 
 

Com o resultado anunciado hoje, o IGP-DI acumula altas de 4,50% no ano e de 6,22% 
em 12 meses. O período de coleta de preços para o índice de junho foi do dia 1º ao dia 30 
do mês passado. O IGP-M de junho, que havia captado preços do dia 21 de maio ao dia 

20 do mês de referência, apresentou alta de 0,67%. 
 

Os preços dos produtos agropecuários no atacado subiram 0,15% em junho, após queda 
de 1,15% em maio, segundo a FGV. A instituição informou ainda que os preços dos 
produtos industriais no atacado registraram alta de 0,54%, ante avanço de 0,71% na 

mesma base de comparação. 
 

Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), 
que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços 
dos bens finais tiveram alta de 0,34% em junho, após aumento de 0,47% no mês 

anterior. Os preços dos bens intermediários subiram 0,15% no mês passado, em 



comparação a alta de 0,51% em maio. Já os preços das matérias-primas brutas 
registraram aumento de 0,92%, ante recuo de 0,58% na mesma base de comparação. 
 

Núcleo do IPC-DI 
 

O núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI) de junho 
subiu 0,71%, taxa maior do que a registrada no núcleo anterior, de 0,69%, referente a 
maio. 

 
O núcleo do IPC-DI é usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão 

das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo. Ainda de acordo 
com a FGV, o núcleo acumula altas de 4,34% no ano e de 7,16% em 12 meses. 
 

Sindicatos de trabalhadores de montadoras divergem sobre plano 

07/07/2015 – G1 

Governo lança programa pró emprego que permite reduzir jornada e salário. 
Entidades de duas regiões onde houve demissões se dizem favoráveis. 

 

 

O plano que permite que empresas com dificuldades financeiras temporárias reduzam a 
jornada de trabalho dos funcionários, anunciado nesta segunda-feira (6) pelo governo 
federal, é visto de forma divergente por sindicatos que representam trabalhadores de 

montadoras, setor que enfrenta forte crise e deverá ser autorizado a aderir à medida. 

Disseram apoiar a medida dois sindicatos de regiões onde houve demissões neste ano – o 
do ABC, que negocia pelos trabalhadores de Mercedes-Benz, Ford e Volkswagen em São 

Bernardo do Campo (SP), e o de Taubaté (SP), que tem fábricas da Ford e da 
Volkswagen. 

Outros 6, incluindo o que representa trabalhadores da Fiat, líder em vendas no país, em 

Betim (MG), e o de São Caetano do Sul (SP), onde a General Motors também demitiu, 
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criticam a proposta de reduzir salários para garantir empregos. Para eles, a medida 
dificilmente seria aprovada em assembleias com os trabalhadores. 

 
Fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do 

Campo (SP) (Foto: Divulgação) 

Como funciona 

Apoiado pela associação das montadoras, a Anfavea, o Programa de Proteção ao Emprego 
(PPE) propõe diminuir em até 30% as horas de trabalho, com redução proporcional do 

salário pago pelo empregador. Estima-se que, com isso, serão preservados 50 mil 
empregos com salário médio de R$ 2,2 mil. 

A medida é tida como alternativa aos lay-offs, que são a suspensão temporária de 

contrato por até 5 meses, quando o trabalhador faz cursos de qualificação, recebe o 
seguro-desemprego do governo e, em alguns casos, tem uma compensação financeira 
complementar das empresas, mas perde o vínculo empregatício pelo período. 

O governo ainda vai anunciar quais setores poderão aderir ao plano. Além disso, as 

empresas interessadas deverão fechar acordo coletivo específico, ou seja, ter a aprovação 
dos trabalhadores. O período de validade para a utilização do programa não poderá 

ultrapassar 1 ano. 

[O plano] vem em boa hora" 
Rafael Marques, 

do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 

ABC paulista 

Para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que representa trabalhadores da Mercedes-
Benz, Ford e Volkswagen, entre outros, em São Bernardo do Campo (SP), o programa é 
bem-vindo. 

Na cidade, a Mercedes demitiu 660 trabalhadores neste ano e diz ainda ter 2 mil de 
excedente. A Volkswagen anunciou o corte de 800, no início de 2015, voltou atrás, após a 
greve dos trabalhadores, mas continua realizando lay-offs. 

"[O plano] vem em boa hora. É necessário dizer que, quando reivindicamos o programa – 

isso foi em 2012, portanto com pleno emprego –, a visão nossa era criar um programa 
que, em olhando no futuro, em episódio de crise, pudéssemos utilizá-lo como mais um 

mecanismo da legislação trabalhista, que nos dê condições de vencer momentos de 
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dificuldade, especialmente com a globalização”, afirmou o presidente, Rafael Marques, 
que participou da cerimônia de anúncio do plano, em Brasília. 

O sindicato, no entanto, sofreu recentemente a rejeição pelos trabalhadores da Mercedes 
de uma proposta negociada com a montadora que previa redução de jornada e de 

salários, assim como o plano do governo, em troca de estabilidade. 

Estabilidade sem dinheiro no bolso não adianta nada" 
Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, do Sindicato dos Metalúrgicos de S. Caetano do Sul 

Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, também no ABC 
paulista, será difícil o programa do governo funcionar se os trabalhadores tiverem de abrir 
mão de algo. 

"Estabilidade sem dinheiro no bolso não adianta nada. Veja o caso da Mercedes", citou 

Aparecido Inácio da Silva, o Cidão. 

Ele também tenta negociar, junto à General Motors, dona da marca Chevrolet, o futuro de 
819 funcionários cujo lay-off termina na próxima sexta-feira (10). "Teve reunião hoje, e 

não foi possível garantir a manutenção de todo mundo", afirmou, nesta segunda. 

Ainda em São Caetano, a GM cortou 150 funcionários em maio e mantém outro lay-off, 
com 620 trabalhadores, que terminará em outubro, de acordo com o sindicato. 

 
Fábrica da Ford, em Taubaté (Foto: Divulgação/Ford) 

Vale do Paraíba 

O sindicato de Taubaté, onde há fábricas da Volkswagen e da Ford, disse apoiar o plano. 
Em março, a Ford demitiu 140 operários que voltavam de lay-off. Na planta da 
Volkswagen na cidade, há 370 em dois grupos com contratos suspensos 

temporariamente. 

O sindicato de São José dos Campos (SP), que representa trabalhadores das fábricas de 
General Motors e da Chery, é contra a medida. "Não se trata de um plano de proteção, 

mas de precariedade do emprego. Esta redução contraria a legislação trabalhista e 
infelizmente teve apoio da CUT [Central Única dos Trabalhadores], mas, quando for 
apresentada em assembleia, será rejeitada pelos trabalhadores”, criticou o diretor Luiz 

Carlos Prates, o Mancha. 

"É uma medida temporária, para reduzir os salários, o que não garante a manutenção dos 
empregos. Esta manutenção dos empregos é fruto da resistência dos sindicatos", 
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completou. A GM tem 798 funcionários com contratos suspensos em São José, onde a 
montadora e o sindicato travam uma queda de braço há alguns anos. Com o fechamento 
da linha de automóveis, a produção local foi reduzida aos modelos S10 e Trailblazer. 

 
Linha de produção da Honda, em Sumaré 
(Foto: Caio Mattos/Divulgação Honda) 

Campinas 
O presidente do Sindicato de Metalúrgicos de Campinas e Região, Sidalino Orsi Junior, 
também condenou a iniciativa do governo. Na região estão instaladas fábrica da Toyota 
(Indaiatuba) e da Honda (Sumaré), marcas que, na contramão do setor, estão crescendo 

nas vendas e não realizaram lay-off nem férias coletivas neste ano. 

“Nós não vamos submeter esse tipo de assunto a nenhuma assembleia. Não vamos 
negociar redução de salário em troca de uma falsa estabilidade", afirmou. 

"O governo já injetou milhões nas montadoras, tirou imposto para reduzir custos das 

empresas, desonerou a folha de pagamento e, agora, quando o setor está em crise, 
querem que o trabalhador pague a conta? Não vamos aceitar isso de jeito nenhum." 

Não tem como reduzir o salário. Estamos atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo e Bahia" 
João Alves, do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, MG 

Metalúrgicos da Fiat 

O plano também foi criticado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Betim (MG), 

representante dos operários da Fiat, que  suspendeu a produção por 10 dias em maio, 
diante da baixa nas vendas. 

"Nós somos contrários a este tipo de contrato. Temos o quinto pior salário dos 
metalúrgicos do país e somos o segundo maior estado industrializado do Brasil", disse o 

presidente João Alves. "O salário é muito baixo. A categoria não resistiria a uma redução 
da carga horária, mesmo com o FAT [Fundo de Amparo ao Trabalhador]", explicou. 

O FAT será usado pelo governo para compensar parcialmente a diferença do salário: 50% 

da perda, desde o montante não passe de R$ 900,84, correspondente a 65% do valor do 
maior benefício do seguro-desemprego, hoje em R$ 1.385,91. 
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Fábrica da Fiat, em Betim (MG) (Foto: Divulgação) 

Segundo João Alves, a média salarial dos metalúrgicos na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte é de R$ 1,7 mil. "Não tem como reduzir o salário. Estamos atrás de São Paulo, 

Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Os trabalhadores não vão resistir", afirmou. 

Outros estados 

"Aqui no estado, ainda não foi discutida essa medida. No Paraná, somos contra qualquer 
medida que venha a reduzir o salário. Queremos medidas que garantam o emprego e a 

qualidade de vida dos trabalhadores", afirmou Nelson Silva de Souza, vice-presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, que representa empregados da 
Volkswagen, Volvo, Renault e Nissan. 

"Vamos fazer uma reunião na terça-feira (7) para avaliar a medida. Essa conversa 
começou há dois meses e parece que agora está se concretizando. A princípio, acredito 
que essa mudança não vai ser muito significativa", opinou Bartolomeu Citeli, diretor de 

comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, de Volta Redonda, que 
representam os funcionários de Peugeot Citroën, Nissan e MAN – as duas últimas têm 

trabalhadores em lay-off atualmente. 

"Mexe com muita coisa, como os benefícios e precisamos estar atentos para que não 
represente vantagem apenas para os empregadores", completou. 

 
Fábrica da Nissan, em Resende (RJ) 

(Foto: Divulgação) 

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí (RS), Valcir Ascari, criticou o 
plano. Segundo ele, a medida prejudica os trabalhadores da General Motors na cidade da 

Região Metropolitana de Porto Alegre, que, com o desconto, terão dificuldades financeiras. 
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"Esse governo é tão incompetente que nesse momento prejudica o trabalhador para 
pagar a própria incompetência na economia, por não fazer o que deveria ter feito. Vejo 
isso com profunda tristeza. Querem nos pagar [50% da perda] com o FAT, mas o FAT já é 

nosso, é dos trabalhadores, não do governo. Entendo isso como um paliativo. O governo 
precisa começar a reduzir os gastos públicos", afirmou. 

Segundo Ascari, os trabalhadores da GM em Gravataí acertaram com a montadora que 

ficarão em casa durante o período de dificuldades financeiras da empresa, mas sem ter os 
salários descontados. Após a situação melhorar, eles voltarão a trabalhar e pagam os dias 
que ficaram parados trabalhando aos sábados. O sindicalista acredita que esta solução é 

mais vantajosa para os metalúrgicos que a medida proposta pelo Planalto. 

O Sindicado dos Metalúrgicos de Catalão (GO), onde fica a fábrica da Mitsubishi, e o 
Sindicato dos Metalúrgicos de Araquari e São Francisco do Sul, região da fábrica da BMW, 

ainda não têm um posicionamento. 

Fornecedora da Petrobras anuncia redução de operações no País e cortes no 

mundo 

07/07/2015 – JC RS 
 

 

Uma das principais fornecedoras da Petrobras, responsável por afretamento de 

embarcações, a Technip anunciou ontem, segunda-feira, 6, cortes em seus custos que 
podem chegar a US$ 916 milhões até 2017, em função da retração do mercado de óleo e 
gás em todo o mundo, com a queda nas cotações do petróleo.A companhia anunciou que 

poderá reduzir sua presença no Brasil e que poderá levar anos até reaver créditos em 
projetos "em disputa com clientes", citando a construção de refinarias no País. Ao todo, a 

Technip indicou que vai demitir até 6 mil pessoas de forma "progressiva" em todo o 
mundo.A companhia possui atualmente 24 contratos ativos com a Petrobras que somam 
mais de R$ 5,7 bilhões e têm vencimento até 2021. Metade dos contratos se refere à 

afretamento de embarcações e serviços de operação dos navios de apoio à produção. Ela 
atua no País desde 1974, com fornecimento de dutos e equipamentos, manutenção e 

operação de embarcações, além de outros segmentos submarinos.Em comunicado aos 
trabalhadores, a empresa atribui os cortes à "significativa queda do preço do petróleo" e a 
consequente "desaceleração" do setor. "Desde 2014, começamos a reagir rapidamente 

implementando medidas de redução de custo, mas o contexto difícil persiste e se agrava. 
Todos nossos clientes estão reduzindo seus investimentos e postergando ou anulando 

muitos de seus novos projetos de desenvolvimento de óleo e gás", informou o CEO global, 
Thierry Pilenko, que assina o documento. 
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Brasil terá oportunidades em investimentos com expansão das renováveis 

07/07/2015 – TN Petróleo 
 

 

A expansão da energia elétrica no Brasil, com cada vez mais participação das energias 
renováveis, trará oportunidades de investimentos. Na avaliação do ministro de Minas e 
Energia, Eduardo Braga, os estados terão importante papel nesse processo. Durante a 
abertura do Fórum Nacional de Secretários de Estado para Assuntos de Energia nesta 

sexta-feira (3/7) em Recife, o ministro convidou os secretários ao diálogo com o 
Ministério de Minas e Energia (MME), para junto com o Governo Federal buscar projetos 

que aumentem e fortaleçam a geração e transmissão, com menores custos para o 
consumidor. 

"Estamos diante de um desafio que não é exclusivo da União, dos estados, ou dos 

municípios. Só venceremos as dificuldades que estão postas se nós formos capazes de 
trabalharmos de forma cooperada, construtiva e para juntos vencermos esses desafios 
que vão desde a questão hidrológica, que tem se caracterizado em um desafio cada vez 

maior para um modelo que é hidrotérmico", afirmou Braga. 
 

Nova lei prevê mediação em cobrança tributária 

07/07/2015 – Portal Contábil SC 
 

A Lei nº 13.140/2015, publicada no final de junho pelo governo, regula a mediação de 
conflitos no âmbito da Administração Pública e possibilita a realização de transação dos 
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou inscritos em Dívida 

Ativa da União Federal. 
 

A solução de litígios tributários vem sendo objeto de estudos realizados pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), considerando o alto custo e a ineficiência de acionar o 
Poder Judiciário para exigir créditos tributários de pequeno valor. A Portaria do Ministério 

da Fazenda nº 75/2012, por exemplo, autorizou o não ajuizamento de Execuções Fiscais 
pela PGFN de créditos tributários iguais ou inferiores a vinte mil reais. 

 
Contudo, a dispensa do ajuizamento da Ação Executiva não constitui a remissão (perdão) 
do crédito tributário, mas somente uma forma mais econômica, célere e efetiva na 

arrecadação dos tributos de competência da União Federal.  
 

Neste caso, o governo utiliza meios indiretos de cobrança do seu crédito tributário, como 
o protesto das Certidões de Dívida Ativa no Tabelionato de Protesto de Títulos, a inscrição 
do nome do contribuinte devedor no cadastro de inadimplentes (CADIN) e no 

SERASA/SPC, o envio de cartas de cobrança pelo correio, a utilização de call center e a 
negativa de expedição de Certidão de Regularidade Fiscal. 



Considerando que o artigo 171 do Código Tributário Nacional determina que “(…) a lei 
pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação 
tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em 

determinação de litígio e conseqüente extinção de crédito tributário”, o artigo 38 da Lei nº 
13.140/2015 autoriza a instauração da mediação extrajudicial entre a União Federal e o 

contribuinte devedor de tributos administrados pela Receita Federal ou inscritos em Dívida 
Ativa da União Federal. 
 

As ressalvas contidas na mediação entre o contribuinte devedor e a União Federal são: a 
renúncia do direito do sujeito passivo em recorrer ao CARF e a redução ou o 

cancelamento do crédito tributário dependerá de manifestação conjunta do Advogado-
Geral da União e do Ministro da Fazenda. 
 

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal e com o objetivo de afastar qualquer 
tipo de ato de improbidade administrativa (inciso X do artigo 10 da Lei nº 8.429/92), 

possivelmente será editado um ato normativo conjunto da Advocacia-Geral da União 
(AGU) e Ministério da Fazenda determinando os percentuais de redução e/ou até mesmo 
as hipóteses de cancelamento do crédito tributário na mediação extrajudicial. 

 
Caso não seja editado esse ato normativo conjunto, toda proposta de transação será 

submetida à AGU e ao Ministério para a homologação do acordo extrajudicial.  
 

Diante deste cenário, apesar de necessitar de posterior regulamentação, a Lei nº 
13.140/2015 constitui um importante passo para a solução de litígios tributários sem a 
intervenção do Poder Judiciário, fato que agilizará o recebimento dos créditos pela União 

Federal bem como a regularização fiscal dos contribuintes devedores. 
 

Defeito na ignição de carros da GM já matou 121 

07/07/2015 – G1 

A GM se comprometeu a pagar US$ 1 milhão por morte. 

Chave pode desligar motor com veículo em movimento. 

 
Chave pode girar com carro em movimento e cortar 

sistemas do carro (Foto: AP Photo / Molly Riley) 

O fundo de compensação da montadora americana General Motors (GM) aumentou nesta 
segunda-feira (6) para 121 o número de vítimas mortais causadas por um defeito do 
sistema de ignição de seus veículos, que afeta modelos vendidos na América do Norte. 

http://g1.globo.com/carros/noticia/2014/06/entenda-o-escandalo-do-defeito-em-carros-da-gm-nos-eua.html
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Estabelecido em 2014 depois de a GM ter reconhecido publicamente a existência do 
problema em 2,6 milhões de automóveis, o fundo também aprovou oito novas 
reivindicações por lesões. 

O advogado Kenneth Feinberg, que administra o fundo de forma independente, disse que 

já foram aprovadas compensações em 14 casos de lesões muito graves (tetraplegia, 
paraplegia, amputações dupla de extremidades, dano cerebral permanente ou 

queimaduras graves). Já as lesões de menor gravidade geraram 237 compensações às 
vítimas. 

 A GM se comprometeu a pagar US$ 1 milhão por morte reconhecida pelo fundo de 

Feinberg. A fabricante reservou, além disso, US$ 550 milhões para atender as 
reivindicações das vítimas. 

No total, o fundo recebeu 4.342 solicitações de compensação, das quais 474 foram por 
morte, 289 por lesões muito graves e 3.579 por ferimentos menos graves. Os números 

estão sendo revisados pelo advogado e podem subir nas próximas semanas. 

A GM reconheceu inicialmente que o defeito tinha causado apenas a morte de 13 pessoas 
nos Estados Unidos e Canadá, apesar de as próprias autoridades americanas 

questionarem os dados da empresa. 

Defeito 
Uma falha na ignição (sistema de partida) dos veículos pode fazer com que eles 

desliguem "do nada", mesmo enquanto estão em movimento e, consequentemente, 
sejam desligados outros sistemas, como o dos airbags. 

Segundo a montadora, o problema está no local onde é colocada a chave: qualquer tipo 

de peso extra, além da chave em si (como um chaveiro grande), aliado a um grande 
solavanco no carro (causado por colisões, por exemplo) pode fazer a chave mudar de 
posição, desligando o motor e os sistemas elétricos. 

Modelos 

A GM já convocou cerca de 15 milhões de veículos vendidos na América do Norte, 
fabricados entre 1997 e 2014, que incluem as marcas Chevrolet, Pontiac, Saturn, Buick, 

Cadillac e Oldsmobile. Nenhum deles é comercializado no Brasil. Veja a lista de modelos. 

Por que os brasileiros estão deixando a caderneta de poupança? 

07/07/2015 – G1 

Há 6 meses, brasileiros estão retirando mais dinheiro que guardando. 
Custo de vida maior motiva retiradas, dizem especialistas. 

Karina Trevizan e Taís Laporta Do G1, em São Paulo  

Há seis meses, os brasileiros estão retirando mais dinheiro da poupança do que 

guardando. Em junho, a caderneta da poupança registrou saída líquida (retiradas menos 
depósitos) de R$ 6,26 bilhões em junho, segundo o Banco Central. Foi a maior saída de 

recursos para o mês desde o início da série histórica, em 1995. 

O resultado acontece em um momento de aumento do custo de vida, com inflação 
subindo e juros mais altos. Especialistas ouvidos pelo G1 apontam duas razões principais 

para a fuga de recursos da poupança: necessidade de retirar dinheiro da aplicação para 
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honrar compromissos em um momento econômico difícil e queda do rendimento da 
poupança em relação a outros investimentos. 

 

Para o educador financeiro Edward Junior, da DSOP, algumas pessoas “precisam tirar 
reservas financeiras para pagar as contas em dia, com esse aumento do custo de vida e 

da inflação desse ano”. “Muitas pessoas já tinham ajustado suas contas para o mínimo 
possível e estão recorrendo à poupança para não entrar no cheque especial ou cartão de 
crédito”, diz o especialista. “O cheque especial está em torno de 10% ao mês. O cartão, 

em 13% em média." 

"Não adianta ter lá o dinheiro guardado e pagando esses juros”, defende Junior. “O ideal 
é nunca deixar de poupar, nem que seja um valor menor do que o que está acostumado, 

para não perder esse hábito.” 

Para o consultor financeiro André Massaro, a fuga da poupança está sendo motivada pela 
necessidade do brasileiro de ter liquidez (dinheiro na mão para consumir e pagar as 

contas). “O nível de endividamento continua alto e a atividade econômica está em 
retração, por isso as pessoas estão direcionando mais seus recursos para pagar dívidas e 
se proteger. O maior medo é perder o emprego e ficar sem renda, e a poupança fica em 

segundo plano”, analisa. “Está sobrando menos dinheiro para pagar a conta e ele está 
saindo da poupança.” 

Outro fator que pesa é o aumento do nível de desemprego, diz o professor de finanças do 

Insper, Michael Viriato. “O brasileiro fica sem dinheiro e, como a maior parte das 
demissões afeta a população de renda mais baixa, essa é a faixa que tem mais parte da 
sua renda alocada na poupança”. Para o professor, como as famílias estão mais 

endividadas, elas estão tirando mais dinheiro da aplicação para cobrir estas dívidas. 

http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2015/06/endividamento-das-familias-chega-463-o-maior-em-10-anos-mostra-bc.html


 

Outra situação apontada como causa da “fuga da poupança” é o rendimento menor que a 
inflação. Michael Viriato acredita que o fato de outros investimentos terem ficado mais 
atrativos que a poupança, com o aumento da taxa Selic – hoje em 13,75% – tem 
incentivado a migração para outras aplicações como CDBs (Certificados de Depósito 

Interbancário) e fundos DI, que acompanham a taxa de juros oficial. 

“Em março, o Tesouro Direto, por exemplo, bateu recorde de captação”, acrescenta 
Edward Junior. “As pessoas estão migrando para investimentos que rendam mais e que 

tenham um risco próximo da caderneta de poupança, que não é tão atrativa para 
objetivos de médio e longo prazo.” 

Viriato lembra que um dos principais efeitos da fuga da poupança é a escassez de dinheiro 

para financiamentos imobiliários do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Como efeito, 
haverá menos recursos para emprestar dinheiro para a compra de imóveis. 

 

 

 

 

 

 

 



Oportunidades iguais a pessoas com deficiência fortalecem democracia, afirma 
Dilma 

07/07/2015 – Blog do Planalto 

 

 

Dilma: nova lei define pena de reclusão de um a três anos para quem discriminar pessoas 
com deficiência. Foto: Roberto Stuckert Filho/PR 

A Lei Brasileira de Inclusão, assinada nesta segunda-feira (6), vai fortalecer a democracia 

brasileira, afirmou a presidenta Dilma Rousseff, ao sancionar o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, em cerimônia no Palácio do Planalto que contou com dezenas pessoas, 

entidades e parlamentares ligados ao setor. 

“Nos comprometemos com o tratamento diferenciado, que reconhece e respeita a 
diversidade. Porque, só assim, alcançaremos a igualdade de oportunidades que queremos 
para todos. Celebremos, portanto, essa conquista”, disse ela aos presentes. 

Entre as inovações da nova norma, está o pagamento de auxílio-inclusão às pessoas com 
deficiência moderada ou grave que entrarem no mercado de trabalho. E a reserva de 10% 
de vagas em processos seletivos de curso de ensino superior, técnico e tecnológico. Além 

disso, agora haverá pena de reclusão de um a três anos para quem discriminar pessoas 
com deficiência. 

A presidenta lembrou que o estatuto resultou de um enorme esforço coletivo para reunir o 

conteúdo de mais de 430 documentos que tramitavam no Congresso em 2012 e que 
foram anexados (apensados) ao Projeto de Lei do Estatuto, que havia sido apresentado 
pelo senador gaúcho Paulo Paim em 2003. 

“Houve uma cooperação inédita entre o Congresso Nacional, a Secretaria de Direitos 
Humanos, juristas, especialistas e a sociedade civil, para consolidar todas as propostas 
em um só texto”. 

Esse texto, que foi aprovado pelo Congresso em junho passado, classifica o que é 

deficiência, determina atendimento prioritário em órgãos públicos para pessoas com 



deficiência e dá destaca políticas públicas em áreas como educação, saúde, trabalho, 
infraestrutura urbana, cultura e esporte. 

Viver sem limites 

Segundo Dilma Rousseff, o novo marco legal determina ao Estado como atuar para 

remover barreiras existentes na sociedade ao pleno exercício dos direitos e à participação 
social das pessoas com deficiência. Também prevê mudanças no Estatuto da Cidade, para 
que a União seja corresponsável, juntamente com estados e municípios, pela melhoria de 

condições de calçadas, passeios e locais públicos para garantir o acesso de pessoas com 
deficiência. 

“Essa lei, eu pego emprestado o nome do nosso programa, ela dá uma grande 

contribuição para que as pessoas com deficiência possam viver sem limites”, enfatizou, 
em referência ao Plano Viver sem Limite, lançado em 2011. 

Por meio daquele plano, comentou a presidenta, o governo garantiu que as moradias do 

Minha Casa, Minha Vida fossem adaptáveis para atender às necessidades de todos 
cidadãos. No campo da saúde, foi criada a rede de cuidados à pessoa com deficiência. E 
ainda linhas de crédito para que elas pudessem adquirir produtos que ampliassem sua 

autonomia. 

Foi alterada a legislação do Benefício de Prestação Continuada, para permitir que seus 
beneficiários possam ingressar no mercado de trabalho sem receio de não terem mais 

essa proteção, em caso de perda do emprego. 

No âmbito da Previdência, foi reduzido o tempo de contribuição necessário para a pessoa 
com deficiência se aposentar e estabelecidas as condições para exercício desse direito 

sejam definidas a partir de uma avaliação de sua capacidade funcional, feita por um 
conjunto de profissionais. 

Agora, por meio do Estatuto da Pessoa com Deficiência, “damos mais um passo na 
ratificação de uma noção consagrada na Convenção Internacional sobre Direito das 

Pessoas com Deficiência, da qual fazemos parte, e que, a partir de hoje, passa a 
assegurar que as pessoas com deficiência tenham uma lei específica. E sejam, de fato, 

tratadas como cidadãs de primeira categoria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planalto derruba exigência de deficientes em empresas menores 

07/07/2015 – Diário do Comércio 
 

 

Ao sancionar hoje (6) a Lei Brasileira de Inclusão, a presidente vetou dispositivo que 
obrigava empresas com até 99 funcionários a reservar vaga para pessoas com deficiência 

ou em reabilitação 

A presidente Dilma Rousseff decidiu vetar um dispositivo que obrigava empresas com 50 
a 99 empregados a reservar pelo menos uma vaga para pessoas com deficiência ou 

reabilitadas, informou nesta segunda-feira, 6, o ministro-chefe da Secretaria de Direitos 
Humanos, Pepe Vargas.  

De acordo com o ministro, a cota para essas empresas foi vetada "por razões de ordem 

econômica". Atualmente, as cotas têm de ser aplicadas pelas empresas com mais de 100 
empregados.  

A presidente optou pelo veto ao sancionar a Lei Brasileira de Inclusão. O texto aprovado 
pelo Senado Federal prevê, para as pessoas com deficiência, cotas mínimas de 3% de 

unidades habitacionais em programas públicos ou subsidiados com recursos públicos, 2% 
das vagas em estacionamentos, 10% dos carros das frotas de táxi e 10% das outorgas de 

táxi. O governo não comunicou se esses pontos também foram vetados. 

"Mais importante é que a gente tem uma legislação moderna, uma legislação que vai 
permitir que os direitos das pessoas com deficiência possam avançar", disse Pepe 

Vargas.  

"Tem alguns vetos, algumas questões eventualmente de natureza constitucional, outras 
que independentemente do veto já vêm acontecendo, por exemplo, a adaptação de 
residências do Minha Casa, Minha Vida para pessoas com deficiência já é uma realidade, 

ela está sendo mantida da forma como vinha sendo feita", comunicou o ministro. 

Em uma breve fala, Dilma disse que a lei dá uma grande contribuição para que as pessoas 
com deficiência possam viver sem limites. "A partir de agora, é dever do Estado brasileiro, 

independentemente do governo que estiver vigente, oferecer as condições necessárias 
para que as pessoas com deficiência possam desenvolver todas suas potencialidades”, 

discursou a presidente. 

http://www.dcomercio.com.br/files/main_image/1853/dc-abre-vargas.jpg


A Lei Brasileira de Inclusão também define pena de um a três anos de reclusão para quem 
discriminar pessoas com deficiência e fixa uma reserva de 10% de vagas nos processos 
seletivos de curso de ensino superior a essas pessoas. 

Cade investiga cartel no mercado de dispositivos de segurança para automóveis 

07/07/2015 – Reuters 

SÃO PAULO (Reuters) - A superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) abriu processo administrativo para apurar prática de cartel no mercado 

nacional de cintos de segurança, airbags e volantes de direção para automóveis. 

Segundo comunicado do Cade divulgado na segunda-feira, as empresas investigadas são 
Autoliv do Brasil, subsidiária da sueca Autoliv, e Takata do Brasil, subsidiária da japonesa 
Takata.  

O Cade informou que irá apurar evidências de que as empresas fixavam preços e 

condições comerciais utilizando-se de acordos de não concorrência e combinação de 
preços.  

As companhias também teriam resistido às solicitações das clientes montadoras de 

automóveis para evitar a redução dos valores dos produtos. 

As condutas anticompetitivas teriam ocorrido entre os anos de 2002 e 2011, segundo o 
Cade. Há ainda indícios de que a Autoliv e a Takata dividiam o mercado, tentando alocar 

entre elas os pedidos feitos pelos clientes. 

A Autoliv do Brasil não pôde ser imediatamente contatada. A Takata do Brasil disse estar 
tomando todas as providências em relação ao caso e declarou que irá colaborar 

plenamente com as autoridades. 

(Por Luciana Bruno) 

Minério de ferro despenca novamente na China para mínima de quase 3 meses 

07/07/2015 – Reuters 

XANGAI/MANILA (Reuters) - Os preços do minério de ferro na China voltaram a cair nesta 
terça-feira pressionados por uma fraca demanda e uma crescente oferta global. 

"A oferta de minério de ferro está crescendo, enquanto as siderúrgicas reduzem produção, 

por isso os preços estão pressionados", disse Xu Huimin, analista da Huatai Futures, em 
Xangai. 

O contrato futuro de minério de ferro mais negociado na bolsa de Dalian caiu 5,9 nesta 

terça, fechando no menor nível desde abril de 2013. 

Neste cenário de fraca demanda, os estoques de minério em 42 portos chineses subiram 
0,2 por cento nesta terça ante sexta-feira, para 82,16 milhões de toneladas, mostraram 

dados da consultoria Umetal. 

O minério com entrega imediata no porto de Tianjin .IO62-CNI=SI despencou 4,4 por 
cento, para 49,70 dólares por tonelada nesta terça, no nono dia consecutivo de perdas, 
atingindo o menor patamar desde meados de abril, segundo dados do The Steel Index. 



O índice, que serve de referência para o mercado, acumula perdas de 24 por cento desde 
a máxima de cinco meses registrada em 11 de junho, de 65,40 dólares por tonelada. 

(Por Ruby Lian e Manolo Serapio Jr) 


