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 RECEITA FEDERAL ALTERA PRAZO E REGRAS PARA ENTREGA DA ECD 

 TRABALHADORES ACUSAM SINDICATO DE AGRESSÃO E ROUBO DURANTE ATO NA 

LG 

 BRASIL PRECISA SOLUCIONAR CRISE POLÍTICA PARA RETOMAR CRESCIMENTO 

ECONÔMICO, DIZ CAMPAGNOLO 

 IMPEACHMENT DEVE TRAZER ALÍVIO À CRISE, DIZ SETOR PRODUTIVO DO 

PARANÁ 

 ARTIGO: PÁTRIA LIMPA 

 ABCP CHAMA ACEITAÇÃO DO PEDIDO DE IMPEACHMENT DE “ILEGÍTIMA” 

 CURITIBA LIDERA RANKING DE DESENVOLVIMENTO DAS CAPITAIS EM ÍNDICE DA 

FIRJAN 

 SINDIMOC PEDE MULTA POR ATRASO SALARIAL E VOLTA A FALAR EM GREVE DE 

ÔNIBUS EM CURITIBA 

 NO PARANÁ, OITO CIDADES POSSUEM ALTO DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE, 

RENDA E EDUCAÇÃO 

 GÁS DE COZINHA TERÁ REAJUSTE DE ATÉ 5% 

 ENCOMENDAS À INDÚSTRIA ALEMÃ SOBEM 1,8% EM OUTUBRO ANTE SETEMBRO 

 ARTIGO: O QUE ESPERAR DE 2016 

 PETROBRAS ELEVA PREÇO DO GÁS INDUSTRIAL ENTRE 2,5% E 5%, DIZ 

SINDIGÁS 

 MINÉRIO DE FERRO PODE CAIR ABAIXO DE US$40 COM FRACA DEMANDA 

CHINESA 

 EMPRESÁRIOS QUEREM 'VIRAR A PÁGINA' NA ECONOMIA 

 ENGENHEIROS DESENVOLVEM LIGAS COM MAIOR DEFORMAÇÃO FÍSICA 
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 FIBRIA PREVÊ INVESTIR 16% MAIS EM 2016, SEM CONSIDERAR APORTE EM 

NOVA LINHA DE PRODUÇÃO 

 CNI: CRESCE IMPORTÂNCIA DO MERCADO EXTERNO PARA EMPRESAS 

BRASILEIRAS 

 RENAULT ANUNCIA MUDANÇAS EM CARGOS DE DIREÇÃO GLOBAL 

 PRESIDENTE DO SISTEMA FIEP DESTACA IMPORTÂNCIA DO COOPERATIVISMO 

PARA A ECONOMIA DO PR 

 RODAS DE LIGA LEVE GANHAM ESPAÇO NAS MOTOS 

 CARGA DE ENERGIA CAI 2,3% NO PAÍS COM ECONOMIA FRACA E TARIFA ALTA 

 ALTA DO DÓLAR REDUZ PARTICIPAÇÃO DOS IMPORTADOS NO CONSUMO, DIZ 

CNI 

 DESIGUALDADE CRESCE ENTRE NORTE E SUL DO PAÍS 

 THYSSENKRUPP LANÇA PROGRAMA PARA MELHORAR DIVISÃO DE SIDERURGIA 

 GERDAU INICIA PRODUÇÃO DE PERFIS DE AÇO NO MÉXICO 

 PRODUÇÃO DO SETOR DE FUNDIÇÃO EM MG TEM RETRAÇÃO DE 25% 

 NOVOS PROJETOS DE LEI 

 NEODENT VAI DISTRIBUIR OS PRODUTOS DA AUSTRÍACA AMANN GIRRBACH NO 

BRASIL 
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CÂMBIO 

EM 04/12/2015  

 Compra Venda 

Dólar 3,736 3,737 

Euro 4,086 4,087 
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Receita Federal altera prazo e regras para entrega da ECD 

04/12/2015 – Fonte: Coad 
 
A Instrução Normativa 1.594 RFB/2015, publicada no Diário Oficial da União de hoje, 3-12, 

altera a Instrução Normativa 1.420 RFB/2013, que dispõe sobre a Escrituração Contábil 
Digital - ECD.  

 
Dentre as alterações ocorridas, destacamos: 
 

- a ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de maio do ano 
seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração; 

 
- estão dispensadas da transmissão da ECD, além das pessoas jurídicas optantes pelo 
Simples Nacional, as pessoas jurídicas inativas e os órgãos públicos, as autarquias e as 

fundações públicas; 
 

- nos casos de extinção, cisão, fusão ou incorporação, ocorridos nos meses de janeiro a 
abril, o prazo de transmissão da ECD será até o último dia útil do mês de maio do ano de 
ocorrência; 

 
- ficam obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital, em relação aos fatos contábeis 

ocorridos a partir de 1-1-2016, as pessoas jurídicas: 
 

a) imunes e isentas obrigadas a manter escrituração contábil que no ano-calendário, ou 
proporcional ao período a que se refere, apurarem PIS/Pasep, Cofins, Contribuição 
Previdenciária incidente sobre a Receita e contribuição incidente sobre a folha de salários, 

cuja soma seja superior a R$ 10.000,00 ou auferirem receitas, doações, incentivos, 
subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja 

superior a R$ 1.200.000,00; 
 
b) tributadas com base no lucro presumido que mantenham escrituração contábil, nos 

termos da legislação comercial. 
 

- as Sociedades em Conta de Participação tributadas com base no lucro real ou  tributadas 
pelo lucro presumido que distribuirem lucros isentos superiores à base de cálculo do 
imposto, enquadradas nas hipóteses previstas nas letras "a" e "b", em relação aos fatos 

contábeis ocorridos a partir de 1-1-2016, apresentarão a ECD como livros próprios ou livros 
auxiliares do sócio ostensivo. 

 

Trabalhadores acusam sindicato de agressão e roubo durante ato na LG 

04/12/2015 – Fonte: Agência FIEP 

 
 
 

 
 

 
 
 

Funcionários da LG em Taubaté (SP) acusam sindicalistas de agressão e roubo durante um 
ato nesta quinta-feira (3) contra as possíveis demissões na unidade. De acordo com a Polícia 

Civil, um boletim de ocorrência foi registrado no 3º DP. 
 
O G1 recebeu um vídeo da LG que mostra a confusão na entrada da empresa durante a 

manhã e um funcionário caído no chão após suposta agressão.  O protesto começou por 
volta das 7h após a LG ameaçar demitir  600 funcionários, considerados excedentes na 
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planta. A empresa teria rejeitado até o momento as propostas da categoria para 

manutenção dos postos de trabalho. 
 

Segundo uma funcionária, que não quis se identificar, os sindicalistas teriam barrado e 
intimidado funcionários que se recusaram a participar da passeata. 
 

Durante uma das discussões, um funcionário relatou à polícia que foi agredido por 
sindicalistas. Outro trabalhador também diz que foi agredido e teve o celular furtado - o 

aparelho estaria sendo usado para filmar a ação dos sindicalistas. Outras duas vítimas 
fizeram boletim de ocorrência por agressão verbal. 
 

Os funcionários registraram o Boletim de Ocorrência (BO) contra os sindicalistas nesta 
manhã. O caso será investigado e, se os agressores forem identificados, vão responder por 

atentado contra liberdade de trabalho. 
 
Questionado, o sindicato informou que não tem conhecimento das acusações. Por meio de 

nota, a LG informou que teve conhecimento da confusão e que respeita os direitos de 
manifestação e trabalhistas, mas que repudia fortemente qualquer uso de violência. 

 
Passeata 

Sindicalistas e funcionários da LG protestaram nesta quinta (3) contra possíveis demissões 
na fábrica de Taubaté. O ato, aprovado pelos trabalhadores em assembleia, começou em 
frente à LG por volta das 7h e terminou às 11h na praça Dom Epaminondas. O grupo ainda 

fez uma manifestação em frente à Câmara. 
 

O sindicato informou que 1.200 participaram do ato. A Polícia Militar contou 500. Ninguém 
do sindicato havia sido ouvido pela polícia até 17h desta quinta-feira. 
 

Brasil precisa solucionar crise política para retomar crescimento econômico, diz 

Campagnolo 

04/12/2015 – Fonte: Agência FIEP 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Ao comentar abertura de processo de impeachment contra Dilma Rousseff, presidente do 

Sistema Fiep cobra ações efetivas para acabar com impasses que vêm paralisando o país. 
 

Campagnolo: solução não é fácil e exige responsabilidade, mas é preciso que seja 
encontrada rapidamente (Foto: Gelson Bampi) 
 

O presidente do Sistema Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Edson Campagnolo, 
cobra uma solução definitiva para crise política que vem paralisando o país e tem 

comprometido excessivamente a economia brasileira.  
 
Para ele, o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, aberto nesta 

quarta-feira (2) pelo presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, deve ser analisado 
com responsabilidade, mas da maneira mais rápida possível para que o país possa colocar 

em pauta uma agenda de retomada do crescimento. 
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Na opinião de Campagnolo, os componentes que envolvem o processo de impeachment são 

extremamente delicados. “Temos de um lado, acatando o pedido de impeachment, um 
presidente da Câmara contra quem pesam fortes indícios de que possui milhões de dólares 

em contas na Suíça. E, de outro, uma presidente acusada de várias irregularidades 
administrativas”, afirma. “A solução para esse impasse não é fácil e exige muita 
responsabilidade, mas é preciso que seja encontrada rapidamente.  

 
A grave crise política atravessada pelo país impede a implantação de uma agenda para a 

retomada do crescimento e vem influenciando diretamente na retração da nossa economia”, 
completa. 
 

Campagnolo cita os resultados do PIB brasileiro no terceiro trimestre de 2015, divulgados 
nesta semana, como exemplo da influência da crise política sobre a economia. No período, 

o PIB recuou 1,7% em relação ao trimestre anterior.  
 
Já no acumulado do ano, tem queda de 3,2%. “Não é possível que nossa classe política, ao 

ver os indicadores econômicos se deteriorando com essa intensidade, não pense no futuro 
do país”, diz.  

 
“O poder Executivo tem grande parcela de culpa por não conseguir se articular politicamente 

e por não adotar medidas concretas para o corte de suas despesas. E o Legislativo parece 
envolto em um jogo de interesses políticos e partidários, deixando de lado a discussão de 
reformas e medidas estruturantes que garantam a recuperação do país e seu 

desenvolvimento em longo prazo”, acrescenta. 
 

O presidente do Sistema Fiep reitera, ainda, que o momento exige mobilização de toda a 
sociedade. “As forças organizadas da sociedade precisam se unir para cobrar uma solução 
definitiva para esse impasse político que vem paralisando o país. Se não fizermos isso com 

urgência, continuaremos despencando em um poço que parece não ter fundo”, conclui. 
 

Impeachment deve trazer alívio à crise, diz setor produtivo do Paraná 

04/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 

A aprovação do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, pelo presidente 
da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, não deve agravar a crise e sim ‘arejar’ o 
ambiente político, criando condições para que a economia volte a andar.  

 
Esta é a avaliação das principais lideranças do setor produtivo paranaense, que enxergam 

no processo uma saída para o país retomar o crescimento. Para os representantes das 
entidades, independentemente do resultado, o pior seria o país permanecer na situação em 
que se encontra atualmente.  

 
Para José Eugenio Gizzi, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná 

(Sinduscon), o Congresso não demonstrou protagonismo ou deu sinais de que conseguiria 
costurar acordos neste ano.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/impeachment-deve-trazer-alivio-a-crise-diz-setor-produtivo-do-parana-5mh78pi8j8jarl81ei1w1rg8y
http://www.gazetadopovo.com.br/topicos/assuntos/impeachment-da-presidente-dilma/


“Nós precisamos desse procedimento de impeachment. Hoje todos os atores econômicos 

estão com o pé no freio, estamos paralisados. Precisamos sair disso. Seja com a presidente, 
numa condição de autoridade melhor, ou com um novo governo. O que não dá é ficar como 

está”, afirma. 
 
Na opinião do presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), Antonio Espolador Neto, 

apesar de ainda não haver segurança se o processo de impeachment de Dilma é 
juridicamente viável, algo tinha de acontecer.  

 
“O país passa por uma crise muito grande, não só política e econômica, mas também ética. 
Alguma coisa tinha de ser feita para mudar essa situação. Esperamos que esse processo 

[de impeachment] traga consciência política para fazerem algo maior”, diz. 
 

Edson Campagnolo, presidente da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), afirma que 
apesar de haver ressalvas com relação à motivação de aprovação do processo pelo 
deputado Eduardo Cunha, a crise política está enterrando a economia do país.  

 
“Se existe este processo de impeachment, o melhor é que ele seja imediatamente apurado. 

Esta demora está afundando a economia. O desemprego dos últimos 12 meses na indústria 
do estado está perto de 50 mil demitidos. É necessário que se julgue de forma correta, mas 

não podemos mais ficar nessa paralisia”, destaca. 
 
O presidente da Federação da Agricultura do Paraná (Faep), Ágide Meneguette, o setor 

produtivo precisa que o país garanta a segurança necessária para que a produção continue 
e que as lideranças transmitam credibilidade ao mercado financeiro.  

 
“Não podemos mais viver à mercê de oscilações diárias que resultam de uma instabilidade 
gerada por escândalos constantes e corrupção”, afirma. 

 
Dilma se fortalece ou o país encontra outro caminho, diz CNI 

O início do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff é visto como um passo 
em direção à solução do impasse econômico que o Brasil viveu ao longo de 2015, segundo 
empresários do setor produtivo nacional.  

 
Fazendo a ressalva de que sua entidade não tem posição oficial sobre o impedimento, o 

presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, afirma que o 
processo “é uma oportunidade para a presidente Dilma sair fortalecida dele ou então o país 
terá de encontrar outro caminho, com outro governante”.  

 
Andrade diz que, apesar de um processo de impeachment ser sempre algo traumático, ele, 

neste momento de paralisia da economia, “pode ser a solução para sairmos da crise 
política”. 
 

O presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores 
(Sindipeças), Paulo Butori, afirma que a definição do processo de impeachment já é, por si 

só, um bom resultado.  
 
“Precisávamos de uma definição, pois tudo estava parado”. Já o presidente do Sindicato da 

Habitação de São Paulo (Secovi-SP), Claudio Bernardes, considera que os investimentos só 
voltarão a crescer quando a questão do impeachment estiver resolvida. Para ele, é 

importante que os desdobramentos políticos ocorram o mais rápido possível. 
 
Ao comentar o processo de impeachment, o presidente da Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Moan, diz que as instituições brasileiras estão 
funcionando e não há nada fora do arcabouço institucional.  

 



 
A decisão de impeachment é algo que cabe ao Congresso. O que é importante é que as 
instituições brasileiras voltem a exercer seu papel e recuperem sua credibilidade. 

Ágide Meneguette presidente da Faep. 
  

 
Esse ano o país andou para trás e não vimos nada de concreto andando no Congresso. 
Achamos que o processo de impeachment pode dar uma acelerada. Independente do 
resultado, gera uma situação favorável, mexe com a economia e cria uma esperança. 

Antonio Espolador Neto - presidente da ACP  
 

  
A crise pela qual o país está passando é muito mais política e está paralisando a nossa 
economia. A prova disso é o ano que se encerra com PIB negativo, já estamos em processo 
de recessão. 

Edson Campagnolo - presidente da Fiep  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Nós estamos tendo problemas desde o ano passado. Então já não tínhamos grandes 
expectativas para 2015, mas o ano acabou sendo bem pior do que imaginávamos. Não dá 

para suportar mais e deixar tudo como está. 
 
José Eugenio Gizzi - presidente do Sinduscon  

 



Artigo: Pátria limpa 

04/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
No fim deste ano, quando o PIB de 2015 for divulgado, a lama que matou o Rio Doce não 

vai aparecer. As cenas do Rio Doce sendo engolido pelo lixo da mineração, de famílias 
soterradas, trabalhadores sem meio de vida e praias destruídas são a face mais visível das 

depredações provocadas e ignoradas pela economia brasileira. 
 
Os desastres sociais e ecológicos não aparecem nas estatísticas. 

 
A economia brasileira não leva em conta a sujeira que provoca a destruição da 

biodiversidade, nem as “monstrópoles” que criou com sua violência descontrolada, nem o 
agravamento da desigualdade. Nossos rios estão morrendo pelo mau uso de suas águas ao 
longo de décadas, explorados como depósitos de lixo industrial e urbano, e para geração 

de energia, sem consideração por sustentabilidade. 
 

Não basta continuar prometendo fazer um país rico. Precisamos de uma nação limpa 
Prometemos deixar um país mais rico para nossos filhos e netos, e conseguimos fazer do 
Brasil a sexta economia do mundo, mas não estamos deixando um país mais limpo: da 

corrupção que rouba dinheiro público, que envergonha a sociedade, destrói nossas estatais, 
desvia dinheiro de nossas necessidades, desmoraliza a política, mata nossas esperanças; 

limpo da burocracia que barra a eficiência na aplicação dos recursos; do corporativismo, 
que se apropria da máquina pública e a utiliza mais para tirar vantagens do que para servir 

ao público. 
 
Queremos um país limpo ao assegurar igualdade no acesso de cada criança brasileira a uma 

escola de qualidade, independentemente da riqueza dos pais e da cidade onde mora; uma 
pátria limpa da insensatez e da indecência de jogar fora a maior de nossas riquezas, 

desperdiçando o talento de qualquer brasileiro.  
 
Limpo da violência que assassina nossos jovens e rouba nossas ruas, tanto quanto a lama 

rouba o rio; sem filas para atender direitos básicos como vaga em creche ou escola, e 
atendimento médico necessário. 

 
Não basta continuar prometendo fazer um país rico. Precisamos de uma nação limpa: da 
vergonha dos ricos e das necessidades dos pobres; de sermos o oitavo mais rico e o sexto 

com pior distribuição de renda; do acanhamento de termos 13 milhões de adultos que não 
conhecem a própria bandeira por não saber ler “ordem e progresso”, e outros 40% que 

sabem ler apenas pouco mais que isso. 
 
Um país onde a riqueza seja construída com absoluto respeito ao equilíbrio ecológico e à 

preservação da biodiversidade; usada não apenas para reproduzir a riqueza, mas sobretudo 
para abolir o quadro de pobreza da nossa população, assegurando bolsa para quem dela 

precisar, mas emancipando as pessoas da necessidade de bolsas. 
 
Para isso, o Brasil precisa de uma economia que seja sustentável ecologicamente, 

distributiva socialmente, moderna científica e tecnologicamente; uma economia limpa, 
criativa, inovadora, com elevada produtividade e competitividade; sem lama.  

 
E todos sabem que o caminho para isso é um presidente, um governo e uma base 
parlamentar que conduzam o Brasil na marcha para ser uma Pátria Limpa. 

 
(Cristovam Buarque é senador pelo PDT-DF). 

 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/patria-limpa-0hf0p5liaegmrcsle9opwd4hu


ABCP chama aceitação do pedido de impeachment de “ilegítima” 

04/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
A ABCP (Associação Brasileira de Ciência Política) considerou, nesta quinta-feira (3), como 

“ilegítima e sem fundamentação jurídica” a aceitação do pedido de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff.  

 
O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), aceitou nesta quarta 
(2) o pedido feito pelos advogados Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Paschoal. 

Agora, o plenário da Casa decidirá se abre ou não um processo de impedimento, que 
correria no Senado.  

 
“Embora o instrumento jurídico-político do impeachment faça parte da institucionalidade 
democrática existente no Brasil, causa perplexidade e preocupação a forma como ele foi 

aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados”, afirma nota da associação.  
 

Investigado no STF (Supremo Tribunal Federal) por corrupção, Cunha aceitou o pedido 
horas depois que os deputados da bancada do PT decidiram votar continuidade do processo 
de sua cassação.  

 
Os votos petistas na Comissão de Ética da Câmara são vistos como cruciais para dar 

seguimento à cassação de Cunha.  
 

“Acuado por gravíssimas denúncias de corrupção e ocultação de recursos no exterior, o 
deputado Cunha utilizou-se do instrumento, talvez o mais importante na defesa da ordem 
democrática, como arma na tentativa de resguardar seus interesses privados”, argumenta 

a ABCP. “Por conta disso, a ABCP expressa a sua perplexidade diante da utilização ilegítima 
e sem fundamentação jurídica do instrumento do impeachment por uma das mais altas 

autoridades da república.”  
 
“A ABCP conclama os atores políticos do país a agirem com responsabilidade na defesa da 

estabilidade das instituições democráticas”, diz o texto. 
 

Curitiba lidera ranking de desenvolvimento das capitais em índice da Firjan 

04/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 

Curitiba assumiu a liderança no ranking das capitais no Índice Firjan de Desenvolvimento 
Municipal (IFDM).  
 

A cidade paranaense saltou da terceira posição em 2012, quando tinha índice 0,8496, para 
o primeiro lugar em 2013, com indicador de 0,8618, graças ao avanço nas vertentes de 

educação (0,8%) e emprego e renda (4,3%).  
 
Embora a área de saúde tenha apresentado uma queda de 0,2%, a cidade manteve um 

patamar de alto desenvolvimento no setor. 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/abcp-chama-aceitacao-do-pedido-de-impeachment-de-ilegitima-81f5o0chq0hzdpiel4jwgn5ky
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/curitiba-lidera-ranking-de-desenvolvimento-das-capitais-em-indice-da-firjan-e351s1pa5oiid7nlhhzjz29ky


 
 
No topo da tabela também estão as cidades de São Paulo, Vitória e Florianópolis, que apenas 

trocaram de posição em relação ao indicador de 2012. A capital capixaba avançou uma 
posição melhorando em dois setores e mantendo o índice em educação.  

 
São Paulo manteve a segunda colocação, apesar de ter caído na vertente emprego e renda. 
Florianópolis, por sua vez, perdeu a liderança do ranking e caiu para quarto lugar.  

 
A cidade manteve o índice na vertente saúde, mas apresentou queda em emprego e renda 

(5,8%) e educação (2,2%). 
 
Duas capitais registraram o maior crescimento consolidado do indicador, com 4,2%: 

Teresina, que subiu quatro posições e está em 12º lugar no ranking, e Boa Vista, que 
avançou do 21º para o 17º lugar.  

 
Em contrapartida, Palmas registrou a queda mais brusca, com recuo de 4,5%, que foi 
impulsionada por uma redução acentuada no indicador de emprego e renda, que caiu 

15,6%.  
 

A cidade, que esteve na quinta posição em 2012, perdeu seis lugares e também o status 
de alto desenvolvimento.  
 

Não foi só Palmas a prejudicada nesta área. A vertente de emprego e renda teve queda em 
17 das 27 capitais brasileiras, consolidando o cenário complicado da economia do país, que 

acabou por mitigar o avanço nas outras áreas. 
 
Entre as capitais com piores colocações, Maceió, na 24ª posição, obteve crescimento nas 

três vertentes.  
 

Apesar da melhora, é a única capital que possui desempenho regular na área de educação. 
 
Belém recuou nas três áreas e ficou na penúltima colocação no ranking. Já Macapá segue 

estacionada no último lugar, embora tenha avançado em saúde e emprego e renda. 
 

 



Sindimoc pede multa por atraso salarial e volta a falar em greve de ônibus em 
Curitiba 

04/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Um novo elemento pode complicar ainda mais a já delicada negociação entre as empresas 
de ônibus e os trabalhadores: o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região 

Metropolitana (Sindimoc) ingressou com um dissídio coletivo no Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT-PR).  

 
A entidade pede multa diária no valor de R$ 1 milhão para as empresas que atrasarem os 
pagamentos de motoristas e cobradores de novembro, dezembro ou janeiro, incluindo o 

13º salário.  
 

A ação foi ajuizada na tarde dessa quinta-feira (3), após o Sindicato das Empresas de 
Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Setransp) voltar a afirmar que não há dinheiro 
em caixa para os pagamentos.  

 
Indicativo de greve já está aprovado 

Diante do novo alerta por parte do Setransp, a Urbs estuda realizar outro adiantamento 
para evitar nova paralisação.  

 
De acordo com o Sindimoc, a categoria não precisa mais realizar assembleia para abrir 
indicativo de greve, pois na realizada na última sexta-feira (27) os trabalhadores aprovaram 

indicativo para todos os atrasos que venham a ocorrer nas próximas folhas. Isso significa 
que se o salário de novembro não for pago até a próxima segunda-feira (7), terça-feira (8) 

terá paralisação de novo.  
 
O Sindicato das Empresas de Transporte (Setransp) informou não ter sido notificado sobre 

o dissídio. Procurada pela reportagem, a assessoria da Urbanização Curitiba S/A (Urbs), 
empresa que economia mista que administra o sistema de transporte, não foi localizada.  

 
Impasse continua o mesmo 

Na semana passada, o Setransp já havia informado, via ofício, que as concessionárias 
atrasariam os vencimentos. A justificativa era de que os repasses feitos pela Urbanização 
de Curitiba (Urbs) não são suficientes para cobrir os custos do sistema de transporte 

coletivo.  
 

Na terça-feira (1º), os trabalhadores chegaram a fazer greve parcial devido ao atraso da 
primeira parcela do 13º, que deveria ter sido paga até 30 de novembro. A paralisação só 
não se estendeu porque a Urbs adiantou R$ 5 milhões para que o pagamento fosse feito, 

após intensa negociação mediada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT-PR) no início da 
semana (30).  

 

No Paraná, oito cidades possuem alto desenvolvimento em saúde, renda e 
educação 

04/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Oito cidades paranaenses possuem alto desenvolvimento nas três vertentes – saúde, 
educação e emprego e renda, de acordo com o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal.  
 

Para chegar a esse patamar, é preciso obter índices superiores a 0,8 em cada área 
analisada. Em todo o Brasil, apenas 31 cidades alcançaram essa excelência. Nenhuma 

capital está no grupo. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/sindimoc-pede-multa-por-atraso-salarial-e-volta-a-falar-em-greve-de-onibus-em-curitiba-7scvzw792zwfgs4zprll02ewy
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No Paraná, as cidades com esse nível de desenvolvimento se concentram na porção Norte 

e Leste do estado. Seis delas – Maringá, Campo Mourão, Pato Branco, Medianeira, Francisco 
Beltrão e Toledo – estão entre as dez cidades com o maior IFDM geral.  

 
Ainda entram no grupo seleto Cascavel e Umuarama, que estão entre as 15 melhores 
cidades paranaenses. 

Com economia em crise, é preciso cuidar para não regredir em indicadores 
Desde que a Firjan começou a analisar indicadores de desenvolvimento socioeconômico, o 

Brasil esteve em ascensão.  
 
De 2005 a 2013, período que compreende a série histórica do IFDM, a economia brasileira 

passou por um momento de crescimento, que impulsionou o desenvolvimento em outras 
áreas.  

 
O problema é que já se pode notar uma estagnação dessa economia em 2013, com a queda 
acentuada na vertente emprego e renda. Com a economia bamba, as áreas de saúde e 

educação podem ser afetadas na esteira. 
 

“Essa desaceleração econômica se reflete em menos recursos para os municípios, tanto em 
receita própria quanto em transferências do governo federal”, pondera o economista da 

Firjan Jonathas Goulart.  
 
A projeção da Firjan aponta para anos ainda mais difíceis na economia. Para os indicadores 

de 2014, a federação estima que o nível econômico equivalha ao de 2007. Já para os de 
2015, a projeção mostra que o patamar seja inferior ao de 2005.  

 
“O que fica em xeque é a evolução, já que regredir nas outras vertentes causaria danos 
permanentes. Mas economicamente não é tão simples de se reverter a situação.” 

 
O economista da Firjan Jonathas Goulart explica que o tamanho da cidade não influencia 

tanto no desenvolvimento das cidades.  
 
“Para saúde e educação são as políticas públicas mais estruturadas que fazem diferença. Já 

para emprego e renda, os maiores municípios podem absorver o mercado de trabalho dos 
vizinhos”, pondera. 

 
O Paraná está bem avaliado, de modo geral. Dos 399 municípios do estado, 383 possuem 
o IFDM moderado (entre 0,6 e 0,8) ou alto (entre 0,8 e 1,0), o que corresponde a 96% do 

total.  
 

Esse resultado só foi possível porque 66,4% das cidades registraram avanços na 
comparação entre 2012 e 2013. No Brasil, a média de cidades com esse nível de 
desenvolvimento é de 68,1%. 

 
Nacional 

A cidade brasileira com o maior IFDM é Extrema, cidade com menos de 30 mil habitantes, 
no Sul de Minas Gerais. Com índice de 0,9050, o município saiu da 569º posição para a 

liderança do ranking, puxado principalmente pelos bons resultados na educação.  
 
É a primeira vez desde o início da série histórica que a liderança não fica com uma cidade 

paulista. 
 

Já entre as regiões, o Sul é a que possui o desenvolvimento mais alto do país, com 96,8% 
das cidades com IFDM moderado ou alto. Na sequência, aparece o Sudeste, com 91,5% de 
municípios nesse patamar.  

 
O Centro-Oeste vem reduzindo a distância na comparação com as regiões mais 

desenvolvidas: já não possui nenhuma cidade com baixo desenvolvimento. 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/no-parana-oito-cidades-possuem-alto-desenvolvimento-em-saude-renda-e-educacao-5rll11gfupmb1qgwsu1g7l3ia#ancora-1
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/96-dos-municipios-paranaenses-possuem-desenvolvimento-moderado-ou-alto-diz-firjan-5mhh3mhoaxryxqv4h0rf7ygoy
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A quebra ocorre no Norte e Nordeste, que possuem quase 70% das cidades com 

desenvolvimento regular ou baixo.  
 

A diferença entre essas duas regiões é que as cidades nordestinas levam vantagem nas 
vertentes sociais enquanto as nortistas avançaram mais nas questões de emprego e renda.  
As 30 mais 

Conheça as cidades do Paraná que possuem alto desenvolvimento (acima de 0,8) nas áreas 
de saúde, educação e renda, segundo dados de 2013. 

 

 
 

Gás de cozinha terá reajuste de até 5% 

04/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 
 A Petrobras comunicou ao mercado nesta quinta-feira (3) um novo reajuste no preço do 

gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha, vendido em botijões maiores de 13 quilos 
e a granel, usados por condomínios, comércio e indústria. 
 

De acordo com o Sindigás (Sindicato das Empresas Distribuidoras de GLP), o aumento 
cobrado pelas refinarias vai variar entre 2,5% e 5%, dependendo do ponto de entrega do 

produto.  
 
O repasse ao preço final é livre e depende das estratégias de distribuidoras e revendedores. 

“Portanto, o Sindigás orienta o consumidor a pesquisar o preço final”, disse a entidade. Este 
é o segundo reajuste este ano. No primeiro, em setembro, a alta foi de 12%.  

 
O gás de cozinha vendido pela estatal tem dois preços diferentes: um para botijões de 13 
quilos, mais usados por residências; e outro para os vasilhames acima deste peso.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/gas-de-cozinha-tera-reajuste-de-ate-5-5zq7texajhl5bpfayyavnw076
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/petrobras-anuncia-alta-do-preco-do-gas-de-cozinha-em-12-518ylg8cnw5z68s4a350xlcme


Segundo o Sindgás, o preço do produto mais usado por residência não teve aumento. O 

valor do botijão foi reajustado pela empresa em agosto, depois de 13 anos de congelamento 
do valor de venda pelas refinarias. 

 

Encomendas à indústria alemã sobem 1,8% em outubro ante setembro 

04/12/2015 – Fonte: EM.com 

 
As encomendas à indústria da Alemanha subiram 1,8% em outubro ante setembro, no 
cálculo ajustado, recuperando-se após três meses consecutivos de quedas, segundo dados 

divulgados hoje pelo Ministério de Economia do país. O resultado superou a expectativa de 
analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam acréscimo de 1,5%. 

 
Enquanto as encomendas estrangeiras avançaram 1,8% em outubro ante o mês anterior, 
as encomendas domésticas tiveram alta de 1,7%. 

 
No confronto anual, porém, as encomendas à indústria alemã sofreram redução de 1,2% 

em outubro, desconsiderando-se ajustes. 
 
Os números sobre encomendas de setembro foram revisados para cima, passando a 

mostrar declínio de 0,7% ante agosto e queda de 0,8% na comparação anual. 
Originalmente, as estimativas haviam sido de declínio mensal de 1,7% e contração anual 

de 1,0%. 
 

Artigo: O que esperar de 2016 

04/12/2015 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Indo direto ao ponto, sem rodeios: a crise que se abre no país não tem precedente tanto 

pela ótica da economia como da política. Ela é inusitada ao reunir problemas econômicos 
clássicos, como a recessão e o desemprego, ao resultado ainda somente parcial da 

Operação Lava Jato, mas que já explicitou um quadro de decomposição inimaginável.  
 

Um ano que começara sob a regência de um ajuste mediano das contas fiscais do governo, 
envolvendo adiamento de gasto e aumento de alíquotas de alguns impostos, chega ao fim 
com elevado deficit e sem previsão sobre o Orçamento para 2016, dependente, além disso, 

da recriação da CPMF, e com as finanças dos Estados em situação precária —vários deles 
sem caixa para honrar a segunda parcela do 13º, seus fornecedores e os salários à frente.  

 
É mais do que óbvio que estamos em meio a um cenário complexo, que se agrava à medida 
que a carga tóxica derramada pelas finanças públicas começa a corroer a solvência das 

empresas e famílias e sem que se vejam um sentimento de urgência e providências à altura.  
 

A eficácia do Judiciário, ao afrontar com destemor a criminalidade incrustada no aparelho 
de Estado, não encontra correspondência no enfrentamento dos problemas da economia, 
que já não eram simples ao fim de 2014. Hoje, espalham-se como metástases a exigir 

cirurgias.  
 

A expectativa de um biênio de recessão, na sequência da estagnação da economia verificada 
em 2014, não é algo para assistir nem com complacência nem tomado pelo pânico, mas 
com a consciência de que a postergação de reformas estruturais que, mais dia, menos dia, 

terão de ser feitas só vai agravar as sequelas da crise que aí está.  
 

Tais efeitos já estão estampados na evolução do desemprego, que na pesquisa nacional do 
IBGE atingiu 8,9% em setembro (ante 6,8% há um ano), e na resistência da inflação. Ela 
começa a aparar o poder aquisitivo dos salários, apesar da taxa Selic de 14,25% ao ano, 

mais que o dobro de seu nível em 2013. Essa crise não é uma abstração.  
 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/12/04/internas_economia,714205/encomendas-a-industria-alema-sobem-1-8-em-outubro-ante-setembro.shtml
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O dramático é que os efeitos negativos da recessão, que sugere o porte de uma depressão, 

estão apenas no começo. Um terço das empresas avaliadas pela agência de risco Fitch já 
destina mais da metade de seu fluxo de caixa para o pagamento de juros.  

 
A relação era de 24% em 2013. Sem sinal de alívio dos juros (pelo Focus, a pesquisa 
semanal do BC, a Selic recuará a menos de 10% só no fim de 2020!), o que esperar de 

2016? E de 2017?  
 

O acolhimento do pedido de impeachment contra a presidente enfraquece ainda mais um 
governo já imobilizado e torna improvável um eventual consenso suprapartidário para 
blindar a economia e reverter o que vai avançado: a decomposição das relações sociais, 

econômicas e políticas.  
 

Nesse cenário incerto, nossa ambição para a economia se retrai de forma que, em vez de 
uma meta ousada de superavit primário para 2016, como seria o ideal, pode ser aceitável 
um mínimo de equacionamento das contas públicas, suficiente, porém, para sinalizar uma 

nova direção.  
 

Isso e o encaminhamento de algumas reformas que configurem a ruptura do desgastado 
padrão de acordos políticos, centrados na tal base aliada no Congresso, podem indicar a 

mudança que nos tire da beira do precipício e acene com outro equilíbrio de direitos e 
deveres, do público e privado.  
 

Há muito a ser feito, mas prioritário, agora, é fazer prosperar com celeridade as definições 
no campo político para encerrarmos o próximo ano com expectativas melhores do que os 

fatos que a realidade nos impõe neste final de 2015. 
 
(Pedro Luiz Passos- Empresário e Conselheiro da Natura).  

 

Petrobras eleva preço do gás industrial entre 2,5% e 5%, diz Sindigás 

04/12/2015 – Fonte: R7 

 
A Petrobras vai aumentar entre 2,5 e 5 por cento o preço do gás liquefeito de petróleo 

(GLP) para consumo industrial no Brasil, a partir de sexta-feira, informou nesta quinta-feira 
o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás). 
 

Dessa forma, o reajuste será aplicado exclusivamente ao gás que é envasado em 
embalagens acima de 13 kg, não havendo alteração nos preços dos botijões até 13 quilos, 

consumido pelo segmento residencial, explicou o sindicato em nota. 
 
Como o reajuste de preços é nas refinarias, a alta aos consumidores pode ser diferenciada, 

dependendo de fatores de mercado, custos, logística e distribuição. 
 

"O Sindigás esclarece que os preços são livres em todos os elos da cadeia e que o mercado 
tem autonomia para fixá-los. Portanto, o Sindigás orienta o consumidor a pesquisar o preço 
final", afirmou o Sindigás na nota.  

 
O presidente so Sindigás, Sergio Bandeira de Mello, afirmou que mais uma vez o sindicato 

foi surpreendido pela Petrobras. 
 
"Atrapalha a competitividade do produto", afirmou ele à Reuters. 

 
Bandeira de Mello ressaltou que a Petrobras está aumentando o preço do GLP no país 

enquanto o produto no cenário global está caindo.  
 
"A Petrobras precisa explicar qual a política de preços dela", afirmou Bandeira de Mello. 

 

http://noticias.r7.com/economia/petrobras-eleva-preco-do-gas-industrial-entre-25-e-5-diz-sindigas-03122015-1


Em setembro, a Petrobras já havia elevado em 11 por cento o preço do gás para consumo 

industrial. 
Procurada, a Petrobras não comentou imediatamente a informação. 

 

Minério de ferro pode cair abaixo de US$40 com fraca demanda chinesa 

04/12/2015 – Fonte: R7 

 
Os preços do minério de ferro no mercado à vista atingiram uma nova mínima de uma 
década nesta quinta-feira e já há projeções de que eles caiam abaixo de 40 dólares por 

tonelada no futuro, com o encolhimento da demanda por aço forçando siderúrgicas chinesas 
a cortar a produção ao mesmo tempo que não há sinais de que as maiores mineradoras de 

ferro limitarão a produção. 
 
Commodity mais fortemente atingida pela desaceleração da economia chinesa, o minério 

de ferro perdeu 43 por cento de seu valor este ano, muito mais que o petróleo e o cobre, 
com a crescente oferta de baixo custo reforçando o excedente global de oferta. 

 
O minério de ferro com entrega imediata no porto de Tianjin, na China, caiu 0,7 por cento, 
para 40,30 dólares por tonelada, de acordo com o The Steel Index (TSI). Foi o menor nível 

já registrado pelo TSI desde que começou a medir os preços em 2008. 
 

Segundo o sistema de precificação anual, que precedeu os contratos à vista e os registros 
do TSI, o minério de ferro foi negociado a 38,27 dólares por toneladas por boa parte do ano 

de 2005 e a 22,31 dólares no ano anterior, segundo dados compilados pelo Goldman Sachs. 
 
"Até que haja algum sinal de que ou a demanda está se estabilizando ou o excesso de oferta 

está enfraquecendo, haverá pressão sobre os preços", disse Daniel Hynes, estrategista 
sênior de commodities do ANZ. "Nós podemos vê-lo na faixa dos 30 dólares".  

 

Empresários querem 'virar a página' na economia 

04/12/2015 – Fonte: Isto É Dinheiro 

 
O início do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff é visto como um passo 
em direção à solução do impasse econômico que o Brasil viveu ao longo de 2015, de acordo 

com empresários ouvidos pelo jornal O Estado de S. Paulo nesta quinta-feira, 3.  
 

Com a "guerra branca" entre Dilma e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, 
transformada em embate declarado, a expectativa é que a economia possa finalmente 
voltar aos trilhos. 

 
Segundo o presidente da Riachuelo, Flávio Rocha, o mercado quer um desfecho rápido da 

situação para começar a fazer projetos concretos. "A leitura que eu tenho do mercado como 
um todo subindo (a Bolsa ganhou mais de 3% hoje) é que todo mundo está esperando que 
se vire essa página", diz o empresário, dono da terceira maior varejista de moda do País. 

 
Para Rocha, o impeachment deve ocorrer somente se houver embasamento jurídico. Em 

sua opinião, porém, só uma mudança de governo vai trazer nova matriz econômica para o 
País, realmente comprometida com a economia de mercado.  
 

"Acho que ainda corremos o risco de termos três anos ruins. Sou pessimista com o atual 
pensamento econômico, mas muito otimista com a mudança." 

 
O presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores 
(Sindipeças), Paulo Butori, afirma que a definição do processo de impeachment já é, por si 

só, um bom resultado.  
 

http://noticias.r7.com/economia/minerio-de-ferro-pode-cair-abaixo-de-us40-com-fraca-demanda-chinesa-03122015
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"Precisávamos de uma definição, pois tudo estava parado". Segundo ele, "agora o processo 

está andando e é possível ver uma luz no fim do túnel, pois há um prazo para se definir se 
a presidente fica ou sai". 

 
Desde 2014, o setor de autopeças demitiu 55 mil trabalhadores, 25% de sua mão de obra 
há dois anos. Butori diz que novos cortes podem ocorrer em 2016 se a situação econômica 

continuar se agravando. Mas, se houver sinais de melhoras, o quadro ficará estável. O setor 
opera hoje a 60% de sua capacidade. 

 
Já o presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), Claudio Bernardes, 
considera que os investimentos só voltarão a crescer quando a questão do impeachment 

estiver resolvida.  
 

Para ele, é importante que os desdobramentos políticos ocorram o mais rápido possível, de 
modo a iniciar os ajustes necessários para as contas nacionais, o que poderá destravar os 
investimentos. 

 
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 

Luiz Moan, diz que a entidade não é nem favorável nem contra o impeachment da 
presidente Dilma.  

 
"Acreditamos que as instituições brasileiras estão funcionando e não há nada fora do 
arcabouço institucional." Para ele, a crise política está corroendo a economia e a sociedade 

civil deve se unir para buscar saídas para a situação. 
 

A declaração de Moan foi feita em evento em São Paulo que reuniu empresários e 
sindicalistas em torno de uma agenda de desenvolvimento. "Nosso movimento mostra que 
entidades com ideologias diferentes conseguiram buscar uma agenda pró-Brasil em torno 

de uma pauta comum", diz Moan. 
 

Engenheiros desenvolvem ligas com maior deformação física 

04/12/2015 – Fonte: CIMM 
 

Uma dissertação de mestrado da Escola de Engenharia de Lorena (EEL) da USP buscou 
encontrar novos materiais que possam ser utilizados como sensores e atuadores (elementos 
que produzem movimento, a partir de comandos manuais, elétricos ou mecânicos), levando 

em conta o custo e a maior magnetostricção dos materiais, criando um transdutor para a 
realização dos testes.  

 
A magnetostricção é um fenômeno físico na qual os materiais se deformam fisicamente 
(dilatam ou contraem) somente com a aplicação de um campo magnético, que interage 

com a componente magnética dos átomos do material, gerando um afastamento ou 
aproximação. 

 
Sob a orientação da professora Cristina Bormio Nunes, o engenheiro de materiais Mateus 
Botani pesquisou ligas de ferro e alumínio (Fe-Al) com adição do elemento químico boro 

(B), que têm um custo reduzido e potencial para serem utilizadas em equipamentos de 
movimento e captação.  

 
Na magnetostricção os valores de deformação são pequenos, por volta de dezenas de partes 
por milhão. “Imagine que eu aplique um campo magnético em uma barra do nosso material 

[Fe-Al-B] de 100 metros de comprimento, a deformação seria por volta de 7 milímetros!”, 
cita Botani. 

 
Entretanto, a principal aplicação dos materiais magnetostrictivos está relacionada com 
sensores e atuadores, já que as propriedades magnéticas dependem do estado de tensão 

do material.  

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13810-engenheiros-desenvolvem-ligas-com-maior-deformacao-fisica


Estes materiais são aplicados em diversas áreas, como por exemplo, a automobilística 

(sensores para medir o torque do eixo de virabrequins e atuadores que permitem o 
funcionamento da injeção eletrônica nos carros), médica (atuadores para manipulação de 

endoscópios, instrumentos com câmaras e bisturis que são utilizados em cirurgias pouco 
invasivas), militares (sonares subaquáticos) e energéticas (coletores de energia que 
transformam a energia mecânica do ambiente em energia elétrica, como a eólica). 

 
Para a realização dos testes, foi construído um transdutor, que é um aparelho que 

transforma um tipo de energia em outra (como um microfone, que transforma as ondas 
sonoras em energia elétrica e, no caso da magnetostricção, a energia eletromagnética em 
energia mecânica, que gera a deformação do material).  

 
Botani estuda materiais magnetostrictivos desde 2010, na qual realizou uma iniciação 

científica com o tema. Seu mestrado e doutorado seguem os mesmo caminhos: “Até o 
presente momento, as ligas de Fe-Al-B já renderam 4 artigos científicos em revistas de alto 
fator de impacto da área de Engenharia de Materiais”, comenta. 

 
O transdutor 

 
 
(a) núcleo magnético,  

(b) bobinas de excitação, 
(c) bobina de captura,  
(d) extensômetro, 

(e) cilindro da amostra em estudo e  
(f) suporte. 

 
O transdutor é composto por 6 partes. As bobinas de excitação (b), onde se passa uma 
corrente elétrica, são as responsáveis por gerar o campo magnético, que é direcionada pelo 

núcleo magnético (a).  
 

Construído com chapas de Ferro e Silício, o núcleo tem o objetivo de fechar o circuito 
magnético e concentrar o campo na região da barra de Fe-Al-B em estudo (e), localizada 
no centro do transdutor. Dessa forma, a partir de uma fonte de corrente, é possível aplicar 

campo magnético na amostra. 
 

Para a medição da magnetostricção e da indução magnética, utilizou-se um extensômetro 
(d) e uma bobina de captura (c). O extensômetro é uma pequena resistência colada na 
amostra.  

 
Dessa forma, quando a amostra dilata, o extensômetro aumenta o seu comprimento e muda 

a sua resistência, sendo a partir dela calculada a magnetostricção do material. “O circuito 



magnético usado é muito similar a circuitos de máquinas elétricas de eletrodomésticos em 

geral”, comenta a orientadora. 
 

Os programas computacionais que controlam todos os instrumentos e coletam a 
magnetostricção também foram criados pelo grupo. No entanto, o pesquisador explica: “o 
objetivo do nosso grupo ainda não é desenvolver sensores e atuadores, mas sim 

desenvolver novos materiais que possuam um maior potencial para serem aplicados como 
sensores e atuadores, sempre levando em consideração o preço de produção”. 

 
Atualmente, o trabalho de doutorado de Botani envolve estudar diferentes composições do 
sistema ternário Fe-Al-B utilizando o transdutor. O intuito é desenvolver novas ligas 

magnetostrictivas que possuam um maior potencial para serem aplicadas como sensores e 
atuadores, além de possuírem um custo reduzido.  

 
Ele também planeja utilizar uma técnica para aumentar a magnetostricção, na qual a 
amostra é aquecida enquanto uma tensão de compressão a comprime. Deseja-se que este 

procedimento aumente os valores de magnetostricção. 
 

Fibria prevê investir 16% mais em 2016, sem considerar aporte em nova linha de 

produção 

04/12/2015 – Fonte: CIMM 
 
A produtora de celulose Fibria informou nesta quarta-feira (2) que prevê investir 2,05 

bilhões de reais em 2016, alta de 16,2 por cento ante a projeção para 2015. O valor não 
inclui o projeto para expansão para fábrica no Mato Grosso do Sul. 

 
Neste ano, devem ser investidos 1,764 bilhão de reais, quantia revisada ante o 1,72 bilhão 
de reais previsto anteriormente, de acordo com apresentação da empresa para investidores 

e analistas em Nova York. 
 

Em dólares, contudo, o investimento em 2016 deve cair 12 por cento, dos 584 milhões de 
dólares previstos para 2015, para 516 milhões de dólares. 
 

O projeto Horizonte 2, de expansão de fábrica de celulose em Três Lagoas (MS), terá 
investimento total estimado em 8,7 bilhões de reais, ou 2,2 bilhões de dólares. Cerca de 

60 por cento do montante será desembolsado no ano que vem, 33 por cento em 2017 e 3 
por cento em 2018. 
 

Para 2016, a companhia espera crescimento da demanda por celulose de eucalipto de 1,5 
milhão de toneladas, acima do aumento esperado da oferta de celulose de fibra curta, de 

985 mil toneladas, considerando a entrada de capacidade de fábrica da Klabin e da Celulose 
Riograndense, em Guaíba (RS). 
 

CNI: cresce importância do mercado externo para empresas brasileiras 

04/12/2015 – Fonte: CIMM 
 

O coeficiente de exportação, que mostra a importância do mercado estrangeiro para as 
empresas brasileiras, aumentou 0,6 ponto percentual no terceiro trimestre em relação ao 

período imediatamente anterior e alcançou 19,8%, informou hoje (3) a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).  
 

Na avaliação dos técnicos, a valorização do dólar ante o real estimulou as indústrias 
brasileiras a buscarem mercados no exterior. 
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O resultado é o terceiro consecutivo do indicador com aumento. Na indústria de 

transformação, o coeficiente de exportações subiu para 16,8% e está 0,8 ponto percentual 
maior do que o registrado no segundo trimestre. 

 
A alta do dólar inibiu as importações na avaliação da CNI. A participação dos importados 
no consumo nacional, medida pelo coeficiente de penetração das importações, ficou em 

22,1% no terceiro trimestre, praticamente igual aos 21,9% registrados no trimestre 
anterior. 

 
Na série de preços constantes do coeficiente, que desconta os efeitos da variação do dólar 
sobre o valor em real das importações, os dados mostram que a participação dos produtos 

estrangeiros no consumo nacional caiu de 23,1% no segundo trimestre para 22,8% no 
terceiro trimestre deste ano, informou a CNI.  

 
Reflete a queda das quantidades importadas, com alguma substituição de produtos 
estrangeiros por nacionais, e a retração da produção da indústria brasileira, que diminuiu o 

uso de insumos importados. 
 

Renault anuncia mudanças em cargos de direção global 

04/12/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Jérome Stoll (esq.) mantém cargo de diretor de performance e Thierry Koskas é nomeado 

diretor comercial do Grupo Renault. 
 

A Renault decidiu separar as funções da direção de performance e comercial em dois cargos: 
a partir de 1º de janeiro de 2016, Jérome Stoll ficará com a direção de performance do 
grupo e Thierry Koskas passa a ser o diretor comercial. 

 
Stoll manterá suas funções de gerenciar as regiões para entregar os resultados planejados 

em termos de volumes de venda e lucro.  
 
Por sua vez, Koskas definirá as orientações relacionadas a produto, serviços e meios 

comerciais e estimular o desenvolvimento dos mercados oferecendo a eles as ferramentas 
para ampliar vendas e pós-vendas.  

 
Ele também passa a integrar o comitê executivo do grupo. Ambos responderão ao CEO e 
presidente do Grupo Renault, Carlos Ghosn. 

 
Outra mudança anunciada pela montadora é a nomeação de Luis Fernando Pelaez como 

diretor geral da Renault Argentina e presidente da RASA, substituindo Thierry Koskas. 
 
Ele responderá a Olivier Murguet, presidente do conselho da região Américas.  

 
Na empresa desde 1984, Pelaez ocupou diferentes funções na Renault Sofasa, na Colômbia, 

e no Brasil, onde foi diretor de programas e diretor industrial para a região das Américas.  
 
Atualmente exerce o cargo de diretor da companhia na Colômbia desde 2010. 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23149/renault-anuncia-mudancas-em-cargos-de-direcao-global


Presidente do Sistema Fiep destaca importância do cooperativismo para a 
economia do PR 

04/12/2015 – Fonte: Agência FIEP 

 

 
 
As 220 cooperativas paranaenses filiadas ao Sistema Ocepar devem alcançar movimentação 

econômica superior a R$ 56,5 bilhões em 2015, o que representa um crescimento de 13% 
em relação ao valor obtido no ano passado.  

 
Os números foram revelados nesta quinta-feira (03) pelo presidente do Sistema Ocepar, 
João Paulo Koslovski, no Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses, realizado no 

Teatro Positivo, em Curitiba. 
 

O evento teve a participação do presidente do Sistema Federação das Indústrias do Paraná, 
Edson Campagnolo, que destacou a importância do cooperativismo para a economia do 
Estado. 

 
“O cooperativismo tem deixado o Paraná melhor posicionado em relação a outros estados”, 

afirmou Campagnolo. “Apesar de todas as notícias ruins que presenciamos neste ano, o 
Paraná alcançou o posto de quarto maior PIB do Brasil, passando o Rio Grande do Sul.  

 
A crise também atinge o Paraná, mas em menor intensidade, especialmente pela força do 
movimento cooperativista de nosso estado, que possibilita que nossa economia continue 

avançando”, completou o presidente do Sistema Fiep. 
 

Koslovski também destacou o fato de as cooperativas continuarem a crescer mesmo em 
um período de crise no país. “O cooperativismo paranaense continua acreditando que, com 
muito trabalho e profissionalismo, é possível crescer de forma consistente, mesmo num 

momento de dificuldade como este que o país está passando”, disse o presidente do Sistema 
Ocepar. 

 
Ainda de acordo com ele, mesmo sendo expressivos, os resultados do setor foram afetados 
por uma série de fatores. “O custo elevado imputado aos produtos e serviços, somados aos 

encargos financeiros e à tributação, reduziram significativamente os ganhos do setor”, 
destacou. Koslovski salientou que, ainda assim, as sociedades cooperativas continuam 

contribuindo para impulsionar a economia estadual, com forte geração de emprego e renda. 
 
“Estamos chegando à casa dos 1,3 milhão de cooperados, com nossas cooperativas gerando 

mais de 82 mil empregos diretos e 2,6 milhões de postos de trabalho. Mais de três milhões 
de paranaenses, ou seja, 30% da população do Estado, dependem diretamente hoje das 

ações do cooperativismo paranaense”, declarou. 
 
Ele lembrou ainda que o cooperativismo paranaense responde por 56% do PIB (Produto 

Interno Bruto) agropecuário do Estado. “É muito difícil imaginar a agropecuária paranaense 
sem as cooperativas, pela participação expressiva que elas detêm em nossa economia”, 

disse. Koslovski lembrou que, neste ano, o setor exportou mais de R$ 8,5 bilhões. Além 
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disso, os investimentos das cooperativas agropecuárias atingiram mais de R$ 2,3 bilhões, 

com 60% desse total destinado ao processo de agroindustrialização. 
 

Também salientou que, cada vez mais, as cooperativas procuram agregar valor à produção.  
 
“Transformar matérias-primas recebidas dos cooperados em produtos processados e 

industrializados é outro grande desafio do cooperativismo. Hoje, cerca de 50% da produção 
dos cooperados passa por algum tipo de transformação, agregando valor e permitindo mais 

estabilidade de renda ao cooperado”, enfatizou. 
 
A abertura do Encontro Estadual de Cooperativistas teve ainda a presença do governador 

Beto Richa, secretários de Estado, deputados e lideranças do setor empresarial. 
 

Rodas de liga leve ganham espaço nas motos 

04/12/2015 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
A participação das rodas de liga leve vem aumentando no segmento de duas rodas, fato 
notado nos modelos mais vendidos do Brasil.  

 
Este ano, na transição da linha CG 150 para 160, a Honda passou a vender 100% das 

versões Fan e Titan com rodas de liga. Juntas, essas versões compõem o modelo mais 
vendido no Brasil. Em 2014, pouco mais de 25% delas receberam o equipamento.  
 

Também subiu de 39% para 42% a participação das rodas de liga leve na Honda Biz 125, 
a segunda em volume de vendas da fabricante. “Essa mudança é um reflexo da preferência 

dos consumidores”, afirma o diretor executivo de relações institucionais da Honda, Paulo 
Takeuchi.  
 

Em 2014 a Honda deixou de comprar alumínio fundido de um fornecedor em Manaus e 
passou a fundir o metal dentro da própria fábrica como forma de aumentar a produção dos 

componentes.  
 
AUTOMAÇÃO CRESCENTE 

 
Parte da montagem das rodas de aço raiadas vem sendo automatizada, em especial nas 

etapas mais insalubres como soldagem e pintura.  
 
O gerente de produção Dolipe Scorissa citou a compra de um equipamento holandês 

originalmente criado para a montagem de rodas raiadas de bicicleta e adaptado para a 
fábrica de motos.  

 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23144/rodas-de-liga-leve-ganham-espaco-nas-motos


Nos dois turnos de produção a máquina faria o trabalho de 50 pessoas. “A montagem 

(manual) dessas rodas é uma das causas de LER”, recorda Scorissa, referindo-se às Lesões 
por Esforço Repetitivo.  

 
Como outros setores em Manaus, o de produção de rodas vem perdendo mão de obra desde 
2012, primeiro de quatro anos consecutivos de retração nas vendas de motocicletas.  

 
Segundo Takeuchi, a fábrica tem hoje cerca de 8 mil colaboradores, 2 mil a menos que em 

2011, ano recorde em produção e vendas do setor. O diretor administrativo e financeiro da 
fábrica, João Batista Mezari, confirmou o aumento de automação na montagem das rodas.  
 

Vale dizer que elas ainda têm presença forte na Honda em modelos de entrada como Biz 
100 e Pop 110i. E estão em 100% das linhas Cargo 125, Cargo 150 e em modelos de uso 

misto como NXR Bros e XRE 300. Para essas motos de trabalho ou todo-terreno, a facilidade 
de reparo em caso de impacto determina a escolha.  
 

TENDÊNCIA EM OUTRAS FABRICANTES 
 

A oferta de liga leve também cresce em modelos de baixa cilindrada da Yamaha. Desde o 
lançamento da YS 150 Fazer, no segundo semestre de 2013, todas as versões vêm de série 

com o equipamento.  
 
Em outubro deste ano a fabricante lançou a Factor 150, mais acessível que a Fazer, mas 

ainda assim com a opção de liga. A linha Factor 125 também tem opção de liga leve na 
versão topo de linha. 

  
Fabricantes locais com maior dependência de peças chinesas como a Dafra utilizam rodas 
de liga leve até mesmo em ciclomotores. Todas as motos e scooters Dafra em linha utilizam 

rodas de liga leve. No caso da Shineray, dos 17 modelos mostrados em seu site, apenas 
dois trazem rodas raiadas.  

 

Carga de energia cai 2,3% no país com economia fraca e tarifa alta 

04/12/2015 – Fonte: G1 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A carga de energia (geração) elétrica do Brasil caiu 2,3% em novembro ante o mesmo mês 
do ano passado, informou nesta quinta-feira (3) o Operador Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS), que atribui a demanda menor à baixa atividade econômica, incluindo endividamento 
das famílias, alta dos juros e desemprego. 

 
O ONS também citou a elevação das tarifas em 2015, que alterou os padrões de consumo. 
Neste ano, houve forte despacho de energia térmica, mais cara que a hidrelétrica, diante 

da seca que atingiu os reservatórios. 
 

No Sudeste/Centro-Oeste, a queda de carga foi de 2,7% na comparação anual, enquanto o 
Sul teve retração de 10,2%. Já Norte e Nordeste continuam com elevação na demanda, de 
6,7% e 3,4%, respectivamente. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/12/carga-de-energia-cai-23-no-pais-com-economia-fraca-e-tarifa-alta.html


Segundo o ONS, os números são resultado do impacto menor dos reajustes tarifários sobre 

essas regiões e de um "ainda menor impacto da conjuntura econômica adversa" sobre a 
região Nordeste. 

 
O operador destacou, no entanto, que a taxa de crescimento da carga verificada no 
Nordeste em novembro já é inferior às observadas no primeiro semestre. 

 
No Norte, a elevação foi influenciada também pela interligação do Estado do Macapá ao 

sistema, finalizada em outubro, e pelas altas temperaturas de novembro, principalmente 
em Manaus. 
 

A carga da indústria eletrointensiva instalada na região Norte, no entanto, "passou por 
expressiva contração ao longo dos últimos anos e mantém-se em patamar bastante 

reduzido desde meados do ano de 2014", disse o ONS. 
 

Alta do dólar reduz participação dos importados no consumo, diz CNI 

04/12/2015 – Fonte: G1 
 
Um estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgado nesta quinta-feira (3), 

mostra que a alta do dólar diminuiu a participação dos importados no consumo nacional e 
estimulou as exportações da indústria brasileira no terceiro trimestre de 2015. 

 
Conforme a pesquisa, o coeficiente de exportação, que mostra a importância do mercado 

estrangeiro para as empresas brasileiras, alcançou 19,8% no terceiro trimestre – um 
aumento de 0,6 ponto percentual em relação ao período anterior. De acordo com a CNI, foi 
o terceiro aumento consecutivo do indicador.  

 
O levantamento, intitulado Coeficientes de Abertura Comercial, também revela que a 

participação dos importados no consumo nacional, medida pelo coeficiente de penetração 
das importações, ficou em 22,1% no terceiro trimestre, ligeiramente acima dos 21,9% 
registrados no período anterior. 

 
Quando descontados os efeitos da variação do dólar sobre o valor em real das importações 

(série de preços constantes), a participação dos produtos estrangeiros no consumo nacional 
caiu de 23,1% no segundo trimestre para 22,8% no terceiro. Conforme a CNI, foi o segundo 
trimestre consecutivo de redução do coeficiente a preços constantes. 

 
Para a entidade, o resultado reflete a queda das quantidades importadas, “com alguma 

substituição de produtos estrangeiros por nacionais, e a retração da produção da indústria 
brasileira, que diminuiu o uso de insumos importados”. 
 

A balança comercial brasileira acumula no ano, até novembro, superávit ficou em US$ 
13,442 bilhões, revertendo o déficit alcançado em igual período de 2014, de US$ 4,348 

bilhões. 
 

Desigualdade cresce entre norte e sul do País 

04/12/2015 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
Os dados da Federação Nacional das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) sobre o 

desenvolvimento municipal mostram um País dividido. As regiões Norte e Nordeste tinham, 
em 2013, quase 70% dos municípios com desenvolvimento regular ou baixo.  

 
No Sul, por sua vez, 96,8% das cidades têm desenvolvimento alto ou moderado, enquanto 
no Sudeste esse porcentual é de 91,5%. A avaliação inclui aspectos econômicos, 

educacionais e de saúde.  
 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/12/alta-do-dolar-reduz-participacao-dos-importados-no-consumo-diz-cni.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/cni/
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/12/balanca-comercial-tem-superavit-de-us-1197-bi-em-novembro.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/12/balanca-comercial-tem-superavit-de-us-1197-bi-em-novembro.html
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,desigualdade-aumenta-entre-norte-e-nordeste-e-entre-sul-e-sudeste-do-pais,1806361


"Os indicadores são muito díspares. Norte e Nordeste ainda são muito carentes", nota a 

pesquisadora Tatiana Sanchez, chefe da Divisão de Pesquisa e Estatística da Firjan.  
 

"Mesmo entre eles existe diferença no desenvolvimento. O Norte apresenta vantagens 
conjunturais, em emprego e renda, mas há e carência nas áreas sociais. Já o Nordeste vai 
melhor social em detrimento de emprego e renda." 

 
Do top 100 nacional, mais da metade dos municípios são paulistasA edição do Índice Firjan 

de Desenvolvimento Municipal (IFDM) de 2013 ainda mostrou aprofundamento da 
desigualdade entre as regiões, segundo Tatiana. Entre os 500 piores municípios dos 5.517 
listados, 97,4% são do Norte e do Nordeste - 178 cidades, ou 35,6% do grupo, estão na 

Bahia. 
 

Por outro lado, 92,6% dos 500 municípios melhores colocados no ranking são do Sul e do 
Sudeste. Quase metade (215 cidades, ou 43% do grupo) está no Estado de São Paulo. 
 

"Os resultados regionais ratificam um pouco os resultados gerais. O desenvolvimento é a 
redução das desigualdades entre as regiões do País. Vemos o Sudeste com condições de 

vida muito avançadas, que se assemelham a padrões internacionais.  
 

O desafio é trazer Norte e Nordeste para esse padrão", afirma o pesquisador Guilherme 
Mercês, gerente de Ambiente de Negócios e Infraestrutura da Firjan. 
 

"O ano de 2013 estancou esse desenvolvimento. A desigualdade aumentou, revertendo 
movimento visto nos últimos anos de aproximação entre as regiões", acrescentou o 

gerente.  
 
São Paulo. O Estado de São Paulo tem a maior parcela de municípios com desenvolvimento 

alto ou moderado: 99,8%. Do top 100 nacional, mais da metade (56) são municípios 
paulistas.  

 
Segundo a Firjan, quase todos têm alto ou moderado desempenho em saúde e 97,5% têm 
alto desenvolvimento em educação. Por outro lado, quase dois terços dos municípios 

registraram piora na área de emprego e renda em 2013. 
 

Na capital, houve retração de 0,3% no IFDM devido à menor geração de emprego e renda 
no setor formal. Com isso, São Paulo recuou quatro colocações no ranking estadual e agora 
está na 56ª posição.  

 

ThyssenKrupp lança programa para melhorar divisão de siderurgia 

04/12/2015 – Fonte: DCI 

 
O grupo industrial alemão ThyssenKrupp lançou um programa de cinco anos para melhorar 

o desempenho de sua divisão de siderurgia diante da crise do internacional do setor. A 
estratégia poderá ser aplicada também às operações da empresa no Brasil. 
 

O conglomerado industrial afirmou que o programa chamado "one steel" tem como objetivo 
concentrar a divisão mais nos clientes, além de aumentar eficiência de produção, inovar 

mais rapidamente e melhorar a cadeia de fornecedores. 
 
"Após o forte foco em medidas de redução de custo nos últimos anos e estabilização 

financeira bem sucedida, a divisão de siderurgia agora tem como objetivo manter e 
continuamente melhorar a sua performance", disse a ThyssenKrupp em comunicado. 

 
O grupo alemão mais que dobrou o lucro operacional na área de aço na Europa no ano 
encerrado em setembro graças a profundos cortes de custos, mas importações de aço 

barato da China continuam a deprimir preços. 

http://www.dci.com.br/industria/thyssenkrupp-lanca-programa-para-melhorar-divisao-de-siderurgia-id513866.html


"A situação nos mercados siderúrgicos não se estabilizou e piorou consideravelmente nos 

últimos meses", disse a companhia. 
 

A ThyssenKrupp afirmou que o programa vai começar pela divisão de siderurgia na Europa 
e que eventualmente poderá ser ampliado para as operações brasileiras, que neste ano 
fiscal chegaram ao equilíbrio financeiro pela primeira vez, afirmou nesta semana o 

presidente regional da ThyssenKrupp para América do Sul, Michael Höllermann. 
 

No Brasil, a ThyssenKrupp detém a Companhia Siderúrgica do Atlântico, que tem sido 
apoiada pela demanda dos Estados Unidos por aço e desvalorização do real ante o dólar. 
 

Gerdau inicia produção de perfis de aço no México 

04/12/2015 – Fonte: Valor Econômico 
 

O grupo Gerdau inaugurou ontem, no México, por meio da controlada Gerdau Corsa, sua 
nova siderúrgica de perfis estruturais de aço. A unidade está localizada na cidade de 

Sahagún. Com isso, o grupo amplia sua capacidade de produção de aço no país, segundo 
maior consumidor latino-americano de produtos siderúrgicos, logo atrás do Brasil. 
 

O grupo investiu US$ 600 milhões na usina, apontado como o mais importante investimento 
privado do Estado de Hidalgo, conforme comunicado da Gerdau. A unidade tem capacidade 

instalada para fabricar 1 milhão de toneladas de aço líquido por ano e 700 mil toneladas de 
produto final. 

 
A produção da aciaria de Sahagún começou a operar no segundo semestre de 2014 e sua 
laminação em maio deste ano. Agora, começa a produção de vigas de aço, que será seguida 

por outros produtos acabados com diversas aplicações na indústria e construção civil. 
 

A usina, segundo a Gerdau, tem localização geográfica estratégica, com acesso a rodovias, 
ferrovias, portos e zonas comerciais importantes no México.  
 

"A Gerdau aposta na capacidade da siderurgia no México com esse investimento, o maior 
privado do Estado de Hidalgo. Com isso, a Gerdau Corsa torna-se em um dos principais 

produtores de aços longos do país nos mercados da construção civil e industrial", disse 
André Gerdau Johannpeter, presidente do grupo. 
 

A produção de perfis estruturais no México pela Gerdau Corsa permitirá substituir parte das 
importações de perfis pelo país, disse Juan Ángel Córdova, membro do conselho de 

administração da subsidiária mexicana. 
 

Produção do setor de fundição em MG tem retração de 25% 

04/12/2015 – Fonte: Diário do Comércio 
 
Afetada pela crise econômica do País, a indústria mineira da fundição não irá se recuperar 

em 2016, avalia o presidente do Sindicato da Indústria da Fundição no Estado de Minas 
Gerais (Sifumg), Afonso Gonzaga. Neste ano, estimativas preliminares apontam para uma 

queda de aproximadamente 25% na produção no Estado na comparação com o exercício 
passado. 
 

"Com certeza não será um ano de recuperação", afirma o presidente da entidade. Para 
Gonzaga, um horizonte melhor para o setor deverá ser observado somente em meados de 

2017. 
 
A indústria da fundição é afetada principalmente pela retração do setor automotivo, que 

consome a maior parte da produção. As vendas de veículos no Brasil acumulam queda de 

http://www.valor.com.br/empresas/4341708/gerdau-inicia-producao-de-nova-unidade-no-mexico
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?id=163571


25,15% em 11 meses de 2015 em relação ao mesmo período do ano passado, conforme 

informações da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). 
 

As projeções para 2016 não são positivas, o que afeta diretamente os resultados das 
fundições. A perspectiva da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea) é de recuperação nas vendas no mercado doméstico somente no fim do próximo 

ano. 
 

Com o principal setor consumidor em crise, a produção de fundidos em Minas está em 
queda livre. De acordo com Gonzaga, os números ainda serão fechados, porém, a produção 
em 2015 deverá ficar em torno de 520 mil toneladas ante as 690 mil toneladas no ano 

passado. 
 

Para se ter ideia da perda de ritmo do setor, em 2013, a produção mineira somou 1,150 
milhão de toneladas. Dessa forma, em dois anos foi registrada uma queda de 54,7% no 
volume de fundidos produzidos no Estado. 

 
Leia também 

Minas pode perder até R$ 9,74 bilhões Cenibra estima prejuízo de R$ 200 milhões CUB 
registra estabilidade no Estado Energia: Carga recua 1,6% no acumulado de dezembro de 

2014 ao mês passado Liminar suspende venda de fatia da Gaspetro. 
 
Empregos - Com o nível da atividade em queda, o setor eliminou postos de trabalho em 

Minas Gerais. Gonzaga estima que as demissões tenham atingido 4.500 trabalhadores no 
Estado somente neste ano. Isto representa cerca de 20% do total de empregados no setor. 

 
Conforme o presidente do Sifumg, por enquanto não deverão ocorrer novas demissões no 
Estado. Um dos fatores é que em dezembro as empresas entrarão em período de férias 

coletivas e, normalmente, a volta ao trabalho ocorre em 15 de janeiro. "Esperamos poder 
ter capacidade financeira para manter os empregos", ressaltou. 

 
Além das demissões, de acordo com Gonzaga, o setor já adotou diversas medidas para 
ajustar a produção. Entre as ações estão férias coletivas e acordos de compensação de 

horas. "Enfim, estamos em uma fase em que esperamos que o desenvolvimento chegue e 
possamos atuar", disse. 

 
País - Dados da Associação Brasileira de Fundição (Abifa) apontam que a produção das 
fundições no País recua 13,9% entre janeiro e outubro na comparação com o mesmo 

intervalo do ano passado. Foram produzidas 2,030 milhões de toneladas nos primeiros dez 
meses do atual exercício contra 2,358 milhões de toneladas em 2014. 

 
Somente em outubro, a produção brasileira atingiu 190,473 mil toneladas de fundidos. O 
volume representa queda de 21,5% na comparação com o mesmo período de 2014, quando 

somou 242,737 mil toneladas. 
 

Novos Projetos de Lei 

04/12/2015 – Fonte: FIEP 
 

Departamento de Assuntos Legislativos nº 38 . ano XI .03 de dezembro de 2015   
Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados na Câmara dos Deputados, 
Senado Federal e Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. 

 
Índice 

Novos Projetos de Lei Federal 
Interesse Geral da Indústria 
Regulamentação da Economia 

Direito de Propriedade e Contratos 

http://www.fiepr.org.br/assuntosLegislativos/uploadAddress/Novos_Projetos_de_Lei_38.2015%5B66661%5D.pdf


Sanções para o crime de violação de direito autoral, descaminho ou contrabando, praticado 

em benefício de empresas 
 

PLS 695/2015 do senador Ronaldo Caiado (DEM/GO)  
  
Acordos Internacionais de Comércio 

Acordo sobre a simplificação de legalizações em documentos públicos entre o Brasil e 
Uruguai  

MSC 430/2015 do Poder Executivo  
  
Acordo de intercâmbio de informações em matéria tributária celebrado entre o Brasil e 

Uruguai 
MSC 472/2015 do Poder Executivo  

  
Acordo entre o Brasil e a Índia para evitar a dupla tributação 
MSC 473/2015 do Poder Executivo  

  
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

 
Atualização dos parâmetros de enquadramento de MPEs para a aplicação da Taxa de 

Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) 
 
PL 3659/2015 do deputado Helder Salomão (PT/ES)  

  
Integração Nacional 

Distribuição de recursos aos Estados e ao Distrito Federal para o fomento das exportações 
PEC 169/2015 do deputado Luiz Lauro Filho (PSB/SP)  
  

Relações de Consumo 
Obrigação de manutenção de estoque reserva pelos fornecedores 

PL 3708/2015 do deputado Márcio Marinho (PRB/BA)  
  
Questões Institucionais 

Atualização monetária da bolsa de estagiário pelo IPCA 
PL 3664/2015 do deputado Laudivio Carvalho (PMDB/MG)  

  
Meio Ambiente 
 

Criação do Selo Verde para empresas que adotem medidas ambientalmente corretas 
PL 3705/2015 do deputado Macedo (PSL/CE)  

 
Legislação Trabalhista 
 

Benefícios 
 

Ampliação da licença maternidade e da licença paternidade 
PEC 166/2015 do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB/MG)  
  

Instituição do auxílio creche com dedução de 50% das despesas na contribuição do Sistema 
S 

PL 3508/2015 do deputado Giuseppe Vecci (PSDB/GO)  
  
FGTS 

Alteração do prazo prescricional do FGTS 
PL 3694/2015 do deputado Josi Nunes (PMDB/TO)  

  
Movimentação do FGTS para custeio de mestrado ou doutorado 

PL 3706/2015 do deputado Osmar Terra (PMDB/RS)  



Infraestrutura 

Novas regras na política de universalização de energia elétrica e política ambiental e 
urbanística 

PLS 745/2015 do senador Wilder Morais (PP/GO)  
  
Elaboração e publicação de laudos técnicos sobre barragens, represas ou obras de grande 

porte 
PL 3598/2015 do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB/MG)  

  
Regras para construção de barragens de resíduos industriais 
PL 3650/2015 do deputado Reginaldo Lopes (PT/MG)  

  
Sistema Tributário 

 
Obrigações, Multas e Administração Tributárias 
 

Limite para a aplicação de multas aos contribuintes que descumprirem obrigações 
acessórias tributárias 

 
PLS 729/2015 do senador Lasier Martins (PDT/RS)  

 Novos Projetos de Lei Estadual 
 
Infraestrutura 

 
Transportes 

 
Dispõe sobre o pagamento da tarifa do pedágio por meio de cartão de débito ou de crédito 
e dá outras providências 

 
PL 858/2015 de autoria do deputado Nereu Moura (PMDB) 

Dispõe sobre o pagamento da tarifa de pedágio por meio de cartão de débito ou de crédito 
e dá outras providências 
  

PL 869/2015 de autoria do deputado Márcio Pacheco (PPL). 
 

Atualização dos parâmetros de enquadramento de MPEs para a aplicação da Taxa de 

Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) 
 
PL 3659/2015 do deputado Helder Salomão (PT/ES), que “Altera a Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental - TCFA de que trata a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981”. 
 

Altera a Política Nacional do Meio Ambiente para atualizar os valores referentes à 
caracterização como micro e pequena empresa para aplicabilidade da Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental (TCFA), de acordo com o atual Estatuto Nacional da Microempresa 

e da Empresa de Pequeno Porte (MPEs), Lei Complementar 123/2006, conforme os valores 
listados abaixo: 

 
Microempresa - empresa com receita bruta inferior a R$ 360.000,00. 
Empresa de pequeno porte - empresa com entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial. 
 

Tramitação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS). 
 

 
 



Neodent vai distribuir os produtos da austríaca Amann Girrbach no Brasil 

04/12/2015 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 

Duas das maiores empresas do mundo no mercado de implantodontia e restauração 
dentária acabam de fechar uma parceria estratégica no Brasil. A paranaense Neodent, líder 

na América Latina na fabricação de implantes e componentes odontológicos, vai assumir a 
distribuição dos produtos da austríaca Amann Girrbach, a número um em equipamentos de 

usinagem CAD/CAM para laboratórios de prótese.  
 
O acordo é resultado de uma união global estabelecida entre o grupo suíço Straumann, que 

adquiriu o controle acionário da Neodent em abril deste ano, e a Amann Girrbach.  
 

A Neodent passa a prestar suporte técnico a 250 clientes no país a partir de janeiro de 
2016. Para isso, uma nova divisão foi criada dentro da empresa: a Neodent Digital. Vinte 
profissionais vão compor a equipe de comercialização e pós-venda.  

 
Alta tecnologia 

O CAD/CAM é a tecnologia mais avançada na fabricação de próteses dentárias. “É um 
sistema que aumenta a produtividade e reduz custos de produção”, resume o diretor-geral 
da Amann Girrbach no Brasil, Jéferson Calgaro.  

 
O nome é uma abreviação das expressões “computer aided design” e “computer aided 

manufacturing”, que significam “desenho guiado por computador” e “fabricação guiada por 
computador”. Consiste em um scanner que copia a estrutura do dente, a partir da boca ou 
de um modelo em gesso, e transfere estes dados para um software, gerando uma imagem 

tridimensional.  
 

Em seguida, a estrutura escaneada é reproduzida com ajuda de uma máquina fresadora ou 
de impressão 3D, recriando o dente perdido ou danificado e deixando-o pronto para o 
implante.  

 
“Quando falamos de técnica, a maioria dos laboratórios trabalha de forma artesanal, 

enquanto outros já trabalham com alta tecnologia, com equipamentos que produzem 
soluções mais precisas e estéticas para o dentista e o paciente”, diz o presidente da 
Neodent, Matthias Schupp. 

 
A parceria abre um novo mercado para a companhia paranaense, que passa a atender toda 

a cadeia de prótese dentária, oferecendo soluções que, nas palavras do CEO Matthias 
Schupp, vão da “raiz ao dente”. “Nosso principal objetivo é fortalecer laços com os 
laboratórios de prótese”, diz.  

 
Já a empresa austríaca, que está há seis anos no Brasil, ganha escala ao aproveitar os 

canais de venda e de logística da nova parceira. “Ganhamos agilidade na expansão através 
de uma marca com grande credibilidade e alcance no mercado”, afirma Jéferson Calgaro, 

diretor-geral da filial brasileira da Amann Girrbach, que fica em Curitiba.  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/neodent-vai-distribuir-os-produtos-da-austriaca-amann-girrbach-no-brasil-dofeyhoy6mdt3txuydrr44w76


Atuação 

Hoje, o principal cliente da Neodent é o cirurgião dentista. Agora, com a expertise e os 
produtos da Amann Girrbach, a empresa passa a atender também o protético, técnico 

especializado em reconstruir dentes e confeccionar aparelhos dentários.  
 
“Acreditamos muito na importância e na qualidade de se trabalhar com restaurações 

originais, onde implante, componente e prótese são produzidos por um único sistema, uma 
filosofia, sem intercâmbio de soluções ‘compatíveis’.  

 
Com a Amann Girrbach, somos capazes de fornecer também a finalização do tratamento, 
garantindo que nossos clientes trabalhem somente com produtos originais Neodent e 

tenham acesso à nossa garantia vitalícia”, explica Schupp. 
 

Com a representação das soluções CAD/CAM in-lab, a empresa paranaense projeta manter 
um crescimento na casa dos dois dígitos no ano que vem. Segundo Schupp, o volume de 
negócios da Neodent Digital deverá representar entre 5% e 8% das vendas totais da 

companhia. 
 


