
 

 

09 DE MARÇO DE 2016 

Quarta-feira 

 ECONOMIA BRASILEIRA MIRA NO FUTURO COM LEIS DO TRABALHO PRESAS AO 

PASSADO 

 PARANÁ LIDERA AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES NO SUL E NO SUDESTE 

 NOVO SIMPLES NACIONAL ESBARRA EM AJUSTE FISCAL DO GOVERNO 

 “GASOSA” NAS ALTURAS 

 SINDICALISTAS FAZEM MANIFESTAÇÃO CONTRA VENDA DE ATIVOS PELA PETROBRAS 

 INDÚSTRIA PRESSIONA GOVERNO PARA EVITAR PERDA DE R$ 1 BI COM ABENGOA 

 ANEEL PROPÕE QUE DISTRIBUIDORAS E GERADORAS NEGOCIEM EXCESSO DE 

ENERGIA CONTRATADA 

 CAIXA VOLTA A FINANCIAR ATÉ 70% DOS IMÓVEIS USADOS 

 BARBOSA PEDE URGÊNCIA A DEPUTADOS EM APROVAR PROJETO QUE ABATE META 

FISCAL 

 GOVERNO PROPÕE DESCONTO EM DÍVIDAS PARA ALIVIAR SITUAÇÃO DOS ESTADOS 

 INDICADORES DO MERCADO DE TRABALHO REGISTRAM QUEDA EM FEVEREIRO 

 NEM TODO IMPOSTO PRECISA IR PARA AS GARRAS DO LEÃO 

 PARCERIA ENTRE VALE E FORTESCUE É POSITIVA PARA MERCADO CHINÊS, DIZ 

HUNAN VALIN 

 INSEGURANÇA FAZ BRASILEIRO FICAR APEGADO À POUPANÇA, REVELA SPC 

 CEST - OBRIGATÓRIO A PARTIR DE ABRIL 

 NIPPON STEEL VAI PROPOR AUMENTO DE CAPITAL DE R$1 BI NA USIMINAS, DIZ 

FONTE 

 WEG REDUZ CUSTO DE TURBINA EÓLICA E APOSTA NO MERCADO EXTERNO 

 SOMA DAS AQUISIÇÕES DE EMPRESAS ENCOLHE 43,2% 

 ARTIGO: IMITAR 

 EMPREITEIRA MENDES JÚNIOR ENTRA COM PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 DEMISSÃO DE DOMÉSTICO PODE SER FEITA PELO ESOCIAL, MAS SISTEMA É 

COMPLEXO 

 ECONOMIA GLOBAL VIVE MOMENTO CLARAMENTE DELICADO, AFIRMA FMI 
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 CEO DA VW ALERTA: PREJUÍZO DO DIESELGATE SERÁ “DOLOROSO” 

 BOSCH E SCHAEFFLER LIDERAM RANKING DE PATENTES NA ALEMANHA 

 VW E SINDIPEÇAS SE UNEM PARA AJUDAR FORNECEDORES 

 SETOR DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS CAI AO MENOR PATAMAR HISTÓRICO 

 FIAT PALIO, SIENA E UNO SAIRÃO DE FÁBRICA COM PNEUS DUNLOP 

 MITSUBISHI CRIA SÉRIE ESPECIAL ASX-S 

 BETIM DECRETA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE FINANCEIRA 

 USIMINAS PODE TER APORTE DE PELO MENOS R$ 1 BILHÃO 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL CAI EM 12 DE 15 LOCAIS AVALIADOS 

 COBRE OPERA EM ALTA, APÓS ATINGIR MÍNIMA EM QUATRO DIAS EM LONDRES 

 MONTADORAS NÃO CONSEGUEM ESVAZIAR PÁTIOS 

 CURITIBA SEDIA RODADA DE NEGÓCIOS COM TAIWAN 

 CONSULTA PÚBLICA SOBRE UMA POSSÍVEL MUDANÇA NA METODOLOGIA PARA 

ESTABELECER O DUMPING NAS INVESTIGAÇÕES DE DEFESA COMERCIAL EM RELAÇÃO 

À REPÚBLICA POPULAR DA CHINA 

 RISCOS CONTÁBEIS E PATRIMONIAIS LIGADOS AO NOVO CPC – CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 

 AUMENTO DE LICENÇA-PATERNIDADE PARA 20 DIAS É SANCIONADO POR DILMA 

 LEI ACRESCENTA FALTAS LEGAIS À CLT E AMPLIA A LICENÇA-PATERNIDADE 
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Economia brasileira mira no futuro com leis do trabalho presas ao passado 

 09/03/2016 - Fonte: CNI 

 
Apesar dos avanços tecnológicos e novas formas de produção, legislação trabalhista 

do país perpetua dinâmicas da década de 1940, tornando inadiável uma reforma 
trabalhista que valorize a livre negociação. Confira na terceira e última reportagem da 
série Reformas que o Brasil precisa 

 

CÂMBIO 

EM 09/03/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,691 3,692 

Euro 4,062 4,064 
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Uma empresa de tecnologia estuda adotar jornadas flexíveis, em que engenheiros e 
especialistas trabalham de casa e organizam – como bem entenderem – o tempo e a 
forma de produzir de acordo com o prazo de cada projeto. 

  
Outra empresa cogita oferecer aos empregados a possibilidade de almoçar em 30 

minutos e encerrar a jornada meia hora mais cedo, evitando o horário de pico no 
trânsito.  

 
Uma terceira empresa quer atender a uma simples demanda: um grupo de 
empregados com mais de 50 anos quer tirar férias em dois períodos. Ao avaliar os 

prós e contras, no entanto, as ideias foram abortadas para evitar problemas 
trabalhistas. 

 

 
 

Iniciativas concretas e aparentemente corriqueiras como essas, na verdade, ainda são 
uma empreitada de risco no Brasil. Esbarram na rigidez da legislação trabalhista, 

sobretudo na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), prestes a completar 73 anos e 
que apresenta os sinais da idade.  
 

Há um descompasso entre o Brasil de 1943 e o Brasil moderno, o que torna imperativo 
uma reforma trabalhista, tema da terceira e última reportagem da série Reformas 

que o Brasil precisa, que a Agência CNI de Notícias veiculou nas últimas três 
semanas.   
 

“Temos uma legislação trabalhista tamanho único, que dá igual tratamento ao que é 
diferente. A mesma regra vale para todas as empresas, da pequena à grande; os 

setores, da indústria ao comércio; para qualquer momento da economia, na bonança 
ou na crise; e para todos os trabalhadores, ainda que sejam hipossuficientes, ou que 
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tenham poder de gestão, alta especialização e grau de instrução”, diz Alexandre 
Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).  

 
O avanço na modernização das leis do trabalho se torna mais urgente, afirma, porque 

é premissa básica para a melhora do ambiente de negócios e da competitividade da 
economia brasileira. 

 
RÍGIDA E BUROCRÁTICA – Quando a CLT foi publicada, o Brasil tinha 80% de sua 
população vivendo no campo e a industrialização ainda era incipiente. Na época, a 

legislação se adequava à realidade econômica do país e às relações do trabalho. Nas 
últimas décadas, no entanto, o avanço tecnológico, com o advento da telefonia celular 

e da internet, fomentou novas formas de trabalho, com horários e rotinas flexíveis. 
Em vez do cartão de ponto e o trabalho presencial, o home office e o emprego a 
distância. Tudo isso convivendo com formas mais tradicionais de trabalho. 

 
O problema, apontam empresários e especialistas, é que a adoção dessas novas 

formas de trabalho esbarra na insegurança das empresas em adotá-las, mesmo que 
seja para atender necessidades e interesses do próprio empregado.  
 

“A gente fica sempre com o pé atrás e evita promover mudanças que, geralmente, são 
positivas para o colaborador”, conta Thiago Fiorin Gomes, sócio e diretor de operações 

da Lojas KD. Especializada em comércio eletrônico de móveis, a empresa com sede 
em Curitiba tem 150 empregados, muitos dos quais poderiam estar trabalhando de 
casa dentro de um modelo de produtividade.  

 
Gomes relata que a empresa tentou abrir negociações com o sindicato para flexibilizar 

a jornada e o local de trabalho, mas sem sucesso. “Não é uma questão de impor mais 
horas de trabalho, mas dar flexibilidade àqueles dispostos a escolher o horário em que 
são mais produtivos”, argumenta.  

 
Ele afirma que essa falta de liberdade para empresas e empregados definirem rotinas 

de trabalho, especialmente no “mundo digital”, é uma desvantagem competitiva para 
o Brasil. “Seria errado dizer que essas empresas não prosperariam, mas certamente 
enfrentam uma barreira a mais no Brasil”, desabafa. 

 
Diretor de Recursos Humanos da WEG, Hilton Faria relata situação semelhante. 

Multinacional brasileira com unidades em 14 países e 8,3 mil empregados fora do 
Brasil, lá fora a empresa tem acordos com sindicatos que preveem jornadas flexíveis 
e home office. No Brasil, no entanto, isso é um problema.  

 
“Muitas das atividades poderiam ser feitas em casa. Não precisa estar no ambiente da 

empresa, enfrentar trânsito. Mas a Justiça pode entender que o trabalhador em home 
office está 24 horas por dia à disposição, e aí incidem horas extras e horas noturnas. 

Como os riscos são grandes, não adotamos”, conta. 
 
LIVRE NEGOCIAÇÃO – Presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do 

Trabalho e professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
(USP), Nelson Mannrich aponta os riscos para empresas que adotem normas mais 

flexíveis e que não estejam explicitamente regulamentadas pela CLT.  
 
“Ficou a ideologia da época de um Estado paternalista, que trata o trabalhador como 

um incapaz, sem autossuficiência. Hoje o mal que temos é que os sindicatos preferem 
recorrer ao Judiciário, em vez de negociar. Mas os conflitos se resolvem pela 

negociação”, argumenta. 
 
Números do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dão conta do grau de judicialização 

das relações do trabalho no Brasil. Em 2014 (número mais recente), tramitavam na 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni
http://www.portaldaindustria.com.br/cni


Justiça do Trabalho mais de 8,4 milhões processos trabalhistas (veja quadro acima), 
o equivalente a uma ação para cada seis trabalhadores com carteira assinada.  
 

Uma das soluções, numa eventual reforma trabalhista, seria assegurar a validade das 
negociações coletivas, feitas com empresas e sindicatos dos trabalhadores, para 

valorizar as decisões pactuadas por ambas as partes.  
 

“No Brasil, empresas e trabalhadores não têm segurança de que o negociado não será 
invalidado pela Justiça do Trabalho, mesmo sendo previsto na Constituição. Mudar isso 
seria a grande reforma trabalhista”, ressalta. 

 

 
 
É bom que se diga que, por livre negociação, não se está suprimindo direitos 
trabalhistas assegurados pela Constituição de 1988, como 13º salário, FGTS, férias, 

INSS e hora extra.  
 

Na verdade, busca-se valorizar o diálogo para que empresas e empregados 
estabeleçam condições de trabalho, para um determinado período e circunstância, 
equilibrando os anseios e a proteção dos trabalhadores e as condições de produção à 

realidade econômica a que está submetida a empresa. Com liberdade para negociar, 
assim, estabelece-se um ambiente mais propício à geração de empregos. 

 
SEGURANÇA JURÍDICA – As leis do trabalho costumam seguir dois modelos no 
mundo. De um lado, os países que inserem nas leis as normas mais gerais e as 

proteções básicas ao trabalhador, deixando para a negociação entre as partes os 
detalhes das relações de trabalho.  

 
Do outro, os países que buscam prever na lei todos os detalhes dos contratos de 

trabalho, sem considerar as mais diversas realidades dos setores produtivos ou mesmo 
dos trabalhadores. No Brasil, optou-se pelo segundo modelo, com a CLT, por exemplo, 
se estendendo por mais de 900 artigos. 

 
Somam-se a isso, entre outros, portarias e instruções normativas do Ministério do 

Trabalho, súmulas do Tribunal Superior do Trabalho (TST), totalizando mais de 2,4 mil 
regras para as relações trabalhistas.  
 

Só em 2015, por exemplo, foram editadas mais de 87 novas regras para o mundo do 
trabalho, o equivalente a uma nova norma a quase quatro dias (veja quadro). “Além 

da legislação, há um emaranhado de normas infra-legais, de entendimentos, de 
excessivo detalhismo. Há enorme espaço para a subjetividade, o que propicia o 
conflito”, relata José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção (CBIC).  
 

Ele considera fundamental que, num processo de modernização das leis do trabalho, 
o Brasil regulamente a terceirização adequadamente, de forma que cada empresa 



possa escolher que etapas de seu processo produtivo delegará para empresas 
parceiras. Claro, com pleno respeito aos direitos do trabalhador.  
 

“Numa obra, cada etapa é executada por um tipo de profissional. As empresas são 
altamente especializadas”, relata. Ele cita, ainda, o risco de o Brasil perder atividades 

no setor que podem ser feitas remotamente, inclusive de outros países. “Porque tenho 
que ter todos os projetistas dentro da minha sala e não trabalhando de casa? Qualquer 

dia desses vamos perder muitos desses trabalhos porque é mais fácil de outro país”. 
 
Para a CNI, o descompasso entre legislação e realidade se tornou um obstáculo à 

evolução do diálogo e da negociação entre empresas e trabalhadores, marca da 
moderna relação do trabalho e que precisa ser valorizado no Brasil. Assim, dar 

segurança à negociação coletiva e reconhecer que empresas e empregados têm plenas 
condições de ajustar as condições de trabalho à realidade local e do país, conciliando 
seus interesses, é um dos principais pontos a ser considerado numa eventual reforma 

trabalhista. Confira as principais propostas da entidade para a modernização das leis 
trabalhistas: 

 
1. Valorização da negociação coletiva 
Embora prevista Constituição, o reconhecimento de acordos e convenções coletivos 

não tem sido praxe no Brasil. Por isso, é preciso assegurar que as condições 
legitimamente negociadas com sindicatos – tais como jornada, local de trabalho, 

salários – tenham plena validade e não sejam anulados pela Justiça do Trabalho.  
 
É pela via da negociação que empresas e empregados conseguem ajustar rotinas e 

condições de trabalho à realidade em que estão inseridos, conciliando interesses das 
partes e propiciando melhores condições para crescimento e geração de mais 

empregos. 
 
2. Redução do intervalo intrajornada 

A CLT prevê a redução do repouso e refeição para períodos inferiores a uma hora e 
empresas e empregados têm buscado ajustar o intervalo por meio de negociação, até 

para atender o interesse de trabalhadores.  
 
Mas a Súmula 437 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) têm invalidado acordos e 

convenções com essa cláusula mesmo quando legitimamente pactuada. A CNI defende 
que empresas e sindicatos de trabalhadores têm plenas condições de avaliar se a 

redução atende ao interesse comum das partes. 
 
3. Formas alternativas de ponto eletrônico 

A norma em vigor admite apenas o Registrador Eletrônico de Ponto (REP), instalado 
nas dependências das empresas. Para a CNI, é preciso desburocratizar esse processo, 

usufruindo da tecnologia para permitir que o registro seja feito remotamente (por 
assinatura digital), por exemplo, para adequá-lo às novas realidades do mundo do 

trabalho, como o trabalho à distância e o home office. 
 

Paraná lidera aumento das exportações no Sul e no Sudeste 

 09/03/2016 - Fonte: Bem Paraná 
 

O Paraná aumentou em 6,7% as exportações no primeiro bimestre de 2016 na 
comparação com igual período de 2015, de acordo com dados da Secretaria de 

Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.  
 
Os embarques do Paraná somaram US$ 1,87 bilhão no primeiro bimestre, contra US$ 

1,76 bilhão no mesmo período do ano passado. Foi o melhor desempenho entre os 
Estados do Sul e do Sudeste. 

 
O Estado ficou à frente de São Paulo, que teve variação de 3,3%, e dos demais estados 

http://www.bemparana.com.br/noticia/432607/parana-lidera-aumento-das-exportacoes-no-sul-e-no-sudeste


das duas regiões, que registraram queda nas exportações. O levantamento, feito pelo 
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes) com base nos 
dados da Secex, mostra que Minas Gerais teve um queda de 23%, Espírito Santo (-

31,5%), Rio de Janeiro (-14,6%), Santa Catarina (-12,1) e Rio Grande do Sul (-9,3%). 
 

“O Paraná teve suas exportações puxadas pela soja, que teve uma boa safra, e pela 
recuperação do setor automotivo. O câmbio mais favorável melhorou a rentabilidade 

dos exportadores e aumentou a competitividade dos produtos brasileiros no Exterior”, 
diz Julio Suzuki Júnior, diretor-presidente do Ipardes. 
 

As exportações paranaenses de soja cresceram 168,5% nos primeiros dois meses de 
2016, para US$ 275,7 milhões. A antecipação das vendas da safra desse ano e os bons 

preços estimularam os embarques. 
 
De acordo com o Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria estadual da 

Agricultura, cerca de 34% da soja que está sendo colhida no campo atualmente já foi 
comercializada. No mesmo período do ano passado, esse percentual estava em 12%, 

de acordo com Francisco Carlos Simioni, diretor do Deral. 
 
Com o câmbio mais favorável e a demanda internacional, os produtores anteciparam 

a venda da soja. Em fevereiro, eles receberam, em média, R$ 68,7 por saca, 12% 
mais do que no mesmo período do ano passado. A soja respondeu por 14% das 

exportações do Paraná no período. 
 
FIM DE EMBARGO À CARNE - Outro destaque no bimestre ficou com as exportações 

de carne bovina in natura, que cresceram 281,7% em relação aos dois primeiros 
meses de 2015. O fim do embargo do Irã à carne bovina do Estado, a abertura de 

novos mercados, dólar favorável e a demanda da China fizeram as vendas somarem 
US$ 15,9 milhões. 
 

SETOR AUTOMOTIVO – Os dois primeiros meses de 2016 também foram de 
recuperação para a indústria automotiva, uma das mais afetadas pela crise econômica 

brasileira, que fez o consumo despencar no mercado interno. 
 
As exportações de automóveis pelo Paraná mais que dobraram (149,9%) no período, 

ao totalizar US$ 68,36 milhões. As encomendas foram puxadas pela Argentina, México 
e Uruguai. A mudança de presidência na Argentina, com a eleição de Maurício Macri, 

vem melhorando as relações bilaterais com o Brasil, com a queda de barreiras 
comerciais, de acordo com Suzuki Júnior. 
 

Responsável por 86,7% das compras de automóveis do Paraná, a Argentina aumentou 
em 232,2% suas importações de automóveis de fábricas paranaenses, para US$ 59,28 

milhões no bimestre. 
 

Outros destaques foram as vendas de tratores, com acréscimo de 130,8%, para US$ 
23,11 milhões, exportados principalmente para Peru, Colômbia e Argentina, e de 
veículos de carga, com alta de 194,7%, para US$ 14,85 milhões. Peru, Argentina e 

Chile impulsionaram as encomendas de caminhões. 
 

INDÚSTRIA – Na avaliação de Suzuki Júnior, os dados mostram que a desvalorização 
do real começa a surtir efeitos positivos sobre a exportação da indústria. 
 

“Com o mercado interno em retração, a tendência é que as indústrias se voltem mais 
para o mercado externo, já que contam com os efeitos positivos do câmbio, que 

tornam mais competitivos os produtos brasileiros no exterior”, diz. 
 
A previsão, segundo Suzuki Júnior, é que, se o câmbio se mantiver favorável e 

relativamente estável, as exportações do Paraná invertam a tendência dos últimos 
dois anos e voltem a fechar o ano com crescimento. Em 2015 e 2014 as exportações 



registraram recuos de 10,46% e 8,71%. Em 2015, o Paraná exportou US$ 14,9 
bilhões. 
 

Novo Simples Nacional esbarra em ajuste fiscal do governo 

 09/03/2016 - Fonte: Portal Contábil  

 
Com o objetivo de ampliar o alcance do regime de tributação simplificada e gerar 

competitividade às empresas, o projeto de lei que eleva o teto de faturamento 
do Simples Nacional pode esbarrar na necessidade de ajuste fiscal do governo. 
Pronto para ser votado no Senado, o Projeto de Lei da Câmara (PLC 125/2015) 

aumenta de R$ 3,6 milhões para R$ 14,4 milhões o limite de receita bruta anual da 
empresa de pequeno porte.  

 
Segundo cálculos da Receita Federal, tal medida causaria uma perda de arrecadação 

de, pelo menos, R$ 11,43 bilhões por ano. 
 
O principal argumento para colocar em pauta o projeto do Novo Simples é incentivar 

o crescimento das pequenas e médias empresas, além de aumentar a formalização e 
a arrecadação.  

 
Segundo estudos conduzidos pela Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Sebrae, 
Fundação Getúlio Vargas e Fundação Dom Cabral, os novos valores de teto seriam 

adequados para dar competitividade às empresas a ponto de elas entrarem no sistema 
de lucro presumido.  

 
Outra mudança prevista no projeto e de bastante impacto nas contas públicas é a 
tributação progressiva, que pretende eliminar o chamado “tranco tributário”. 

 
 O projeto diminui as tabelas e faixas de enquadramento e inclui uma parcela a deduzir 

a cada mudança de limite de faturamento, para evitar que a empresa sinta o impacto 
imediato da nova alíquota. 
 

A explicação para a medida, segundo o projeto, é estimular o desenvolvimento das 
empresas – muitos pequenos negócios optam por não crescer para não precisar pagar 

mais impostos ou fazem manobras contábeis. 
 
Impacto negativo 

Na visão do diretor político e parlamentar da Federação Nacional das Empresas de 
Serviços Contábeis (Fenacon), Valdir Pietrobon, o sistema de progressividade dos 

tributos é positivo, pois “o pequeno não tem como repassar todo o custo para o 
consumidor”. O diretor critica, porém, a ampliação do teto de faturamento. 
 

Para Pietrobon, o projeto não deve ser aprovado no Senado, pois o valor estipulado 
causará perdas volumosas para os governos.  

 
A Fenacon estima que um limite adequado fosse de R$ 4,8 milhões. “Se o projeto for 
aprovado, 99,5% das empresas se enquadrarão no Simples.” 

 
O pesquisador do Ibre/FGV, Fernando Veloso, avalia que o sistema de simplificação é 

necessário para o estímulo às micro e pequenas empresas, mas que os efeitos do 
Simples são menores do que os propagados.  

 
Segundo o especialista, estudos demonstram que programas de formalização têm 
impacto pequeno na produtividade, geração de emprego e aumento da arrecadação. 

 
Novo Simples 

Projeto em tramitação no Senado prevê a ampliação dos limites de faturamento do 
Simples Nacional e progressividade tributária. Confira as principais mudanças: 
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Pequenos negócios entram na mira da Receita Federal 

Depois de ver as autuações caírem em 16,6% em 2015, a Receita Federal decidiu 
colocar como prioridade para este ano a fiscalização sobre o Simples Nacional. 

 
A instituição está fazendo um controle mais rigoroso das declarações de faturamento 

apresentadas anualmente e comparando com resultados das notas fiscais emitidas 
para evitar fraudes. 
 

No ano passado, o Fisco identificou quase 19 mil declarações do Simples com 
inconsistências. A diferença entre a receita bruta declarada e o total das notas fiscais 

emitidas pelas empresas atingiu R$ 10 bilhões. Considerando uma alíquota média de 
4% de imposto cobrado no Simples, significa que, pelo menos, R$ 400 milhões de 
tributos deixaram de ser declarados. 

 
A Receita apurou também divergências com relação ao pagamento da Previdência 

Social. Em 2015, a fiscalização identificou 13 mil contribuintes que alegam ser 
optantes do Simples Nacional, mas que o cadastro não foi confirmado como optante 
regular. 

 
Segundo o Fisco, essas empresas podem estar se beneficiando irregularmente da 

desoneração da contribuição previdenciária – que pelo regime simplificado é de, no 
máximo, 7,83%, enquanto para quem não está, 20%. O montante que deixou de ser 
arrecadado com essa manobra é de aproximadamente R$ 450 milhões. 

 
De fevereiro a abril, os contribuintes que estão com divergências estão sendo 

informados através do Portal do Simples Nacional, assim que a empresa acessa o 
sistema. Os empresários deverão pagar ou parcelar os valores devidos ou, caso 
entendam que os valores declarados estão corretos, não precisam fazer nada, pois 

passarão por nova análise do Fisco. 
 

“Gasosa” nas alturas 

 09/03/2016 - Fonte: Paraná Online 

 
Os curitibanos estão mudando hábitos para driblar mais uma alta nos preços dos 
combustíveis, reflexo de reajustes aplicados pelas distribuidoras. O litro da gasolina, 

que fechou fevereiro entre R$ 3,34 e R$ 3,49, encareceu nesta semana. Ontem, a 
reportagem encontrou preços entre R$ 3,44 e R$ 3,69 – valor praticado pela maioria 

dos postos. Já o etanol, que era vendido na média a R$ 2,79 até a última semana, 
passou a ser vendido entre R$ 2,67 e R$ 2,99. 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional
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A professora Anelise Vulcanis, 40 anos, se sente lesada. ‘Tivemos um aumento 

considerável. Está caro demais. Agora é preciso passar por vários postos antes de 
abastecer e repensar os trajetos, buscando alternativas e calculando quanto vou 
gastar‘. O aposentado Adolfo Leme, 69, sempre abastece no mesmo posto. “Mas até 

onde a gasolina costuma ser mais barata, sentimos o aumento. Está insuportável para 
a população, pesa demais no bolso de todos‘. 

 

 
 

 ‘Está caro demais, tenho deixado de usar o carro em algumas situações, usando o 
ônibus quando possível‘, fala a técnica de enfermagem Simone Ramos dos Santos, 29. 
Para o corretor de seguros Eduardo Shiba, 48, “é reflexo da situação política.  

 
O governo deveria incentivar o consumo e não a subida dos preços. A cada centavo a 

mais na gasolina, na conta de luz e de água, o poder aquisitivo diminui. Aumentam os 
combustíveis e logo sobem a comida, a tarifa do ônibus e todos os outros produtos e 
serviços‘. 

 
O comerciante Carlos Diamante, 39, observa que em quase todos os postos da capital 

o preço da gasolina está alinhado em R$ 3,69. “É um absurdo. Além de caro, o reajuste 
não foi anunciado, pegou todos de surpresa no fim de semana‘. 

Pior pro trabalhador 

 
 
Para o taxista Peterson Kamienski, 45, “esse aumento pesa ainda mais para quem 

paga a diária do táxi. Diminui nosso lucro e temos que trabalhar ainda mais para 
conseguir alguma coisa‘, reclama. ‘Mesmo pesquisando o posto mais barato, tenho 

percebido uma diferença grande, acredito que vai passar dos R$ 50 no fim do mês.  
 
Tá muito caro, dependendo onde for, melhor ir a pé mesmo‘, diz o motoboy Elton 

Edson, 24. ‘Sobra sempre para o povo. Tenho gasto mais de R$ 150,00 por semana, 
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usando o carro para trabalhar e para levar meus filhos para a escola‘, constata a 
representante comercial Lucinha Leite, 43. 
 

Sindicalistas fazem manifestação contra venda de ativos pela Petrobras 

 09/03/2016 - Fonte: Paraná Online 

 
Uma manifestação de sindicalistas e trabalhadores da Petrobras contra a venda de 

ativos da companhia terminou em confusão na manhã desta terça-feira, 8, no Rio.  
 
Dirigentes de sindicatos de todo o País realizavam um protesto em frente à sede da 

estatal na Rua do Senado, no Centro do Rio, onde acontecia uma reunião da diretoria. 
 

O conselheiro eleito pelos trabalhadores, Deyvid Bacelar, que estava presente no 
protesto, foi um dos agredidos. 

 
"Estávamos em frente aos portões abordando os trabalhadores. Mas quatro policiais 
vieram para tirar a gente, na área da empresa, como se fossem seguranças 

patrimoniais. Tentamos argumentar, mostramos os crachás e tentamos entrar na 
empresa. Como o policial não quis deixar, houve o tumulto", explicou Bacelar. Apesar 

dos empurrões, o conselheiro não registrou ocorrência. 
 
A manifestação durou cerca de três horas, e a confusão ocorreu quando agentes da 

Polícia Militar tentaram desligar o equipamento de som usado na manifestação, 
segundo os sindicalistas. Diante da resistência dos sindicalistas, houve bate boca e 

empurrões. Procuradas, a Petrobras e a PM não se manifestaram até o momento. 
 
Os sindicalistas protestavam contra a proposta de reestruturação administrativa da 

estatal, que deverá enxugar ainda mais o quadro de funcionários com cargos de 
gerentes executivos da empresa. Após a mudança na estrutura de diretorias 

apresentadas no último mês, a previsão é que haja novos cortes para readequação 
dos funcionários de segundo escalão. 
 

O protesto também questionou a venda de campos terrestres da empresa, anunciados 
na última semana. A estatal pretende repassar à iniciativa privada cerca de 100 

campos maduros em quatro estados do Nordeste e também no Espírito Santo. 
 
De acordo com a Federação Única dos Petroleiros (FUP), o protesto teve participação 

de dirigentes dos sindicatos dos Petroleiros da Bahia, Duque de Caxias, Norte 
Fluminense, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Ceará/Piauí e 

Sergipe/Alagoas. Também houve mobilizações nos aeroportos das cidades onde há 
sedes da Petrobras, com o objetivo de pressionar deputados federais. 
 

Indústria pressiona governo para evitar perda de R$ 1 bi com Abengoa 

 09/03/2016 - Fonte: Bem Paraná 

 
A indústria de equipamentos elétricos está pressionando o governo para evitar perder 

cerca de R$ 1 bilhão em contratos devido à quebra da Abengoa. Segundo as empresas, 
muitos dos equipamentos já tinham sido produzidos e só estavam esperando para 
serem entregues.  

 
No entanto, com a paralisação de todas as obras da empresa espanhola no Brasil, o 

risco é de ficar com esse material encalhado. A associação dessas indústrias, a Abinee, 
está percorrendo ministérios e o Congresso em busca de apoio à causa.  

 
Na última semana, visitaram o senador Garibaldi Alves (PMDB-RN), presidente da 
comissão de infraestrutura da casa, para tentar viabilizar uma pressão sobre o 

Ministério de Minas e Energia (MME). Também visitaram o ministro do 
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Desenvolvimento, Armando Monteiro. Porém, os representantes da Abinee não têm 
encontrado bons ouvidos para as reclamações.  
 

Garibaldi pediu para que mobilizassem mais senadores para que fosse aberta uma 
audiência pública com alguma relevância, para a qual seria chamado algum 

representante do MME. O objetivo seria criar uma espécie de câmara de arbitragem, 
para que uma saída conjunta fosse negociada.  

 
"Não há muito o que fazer além disso e ainda não recebi um retorno sobre quantos 
senadores eles conseguiram falar", diz o senador. A Abinee ainda não conseguiu essa 

mobilização e agora parte para uma negociação direta no ministério. Quinta-feira (8), 
a associação se reunirá com o secretário-executivo, Luiz Eduardo Barata, para pedir 

que o ministério não anule as concessões, o que faria os contratos virarem pó.  
 
"Há casos de que, uma única empresa, possui cerca de R$ 300 milhões em 

equipamentos contratados pela Abengoa. O que ela fará se esse contrato deixar de 
existir?", questiona Humberto Barbato, presidente da Abinee.  

 
A reportagem apurou que, no ministério, a área jurídica tenta encontrar uma saída 
que beneficie a todos, menos à Abengoa. Há duas opções à mesa: ou se retiram as 

concessões da Abengoa e se promovem novas licitações, mas com a exigência de 
manter os contratos firmados pela espanhola, ou se vendem os ativos com contratos 

e tudo.  
 
O governo já possui duas propostas na mesa, conforme a Folha revelou. Uma da 

canadense Brookfield, por todas as concessões da Abengoa, e outra da chinesa State 
Grid, pelos empreendimentos que estão mais avançados. Com nenhum dos 

interessados foi discutida a possibilidade de repassar os contratos com fornecedores 
brasileiros às possíveis novas concessionárias.  
 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Em dezembro de 2015, a Abengoa entrou com um pedido de 
recuperação judicial na Espanha devido ao alto endividamento da matriz. Desde então, 

paralisou as obras no Brasil e demitiu a maior parte dos trabalhadores que estavam 
envolvidos na construção dos empreendimentos.  
 

No país, além das concessões de linhas de transmissão, a companhia também detém 
duas plantas de cogeração -quando se produz dois tipos de energia, uma parte elétrica 

e outra térmica, utilizada no aquecimento ou resfriamento de edifícios- e um hospital 
em Manaus (AM).  
 

Aneel propõe que distribuidoras e geradoras negociem excesso de energia 

contratada 

 09/03/2016 - Fonte: Bem Paraná 
 

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) apresentou nesta terça (8) uma 
proposta para permitir que distribuidoras e geradoras de energia renegociem os 
contratos de fornecimento de energia que não está sendo usada por causa da redução 

da demanda.  
 

A ideia é que geradores e distribuidores tenham autonomia para fazer acordos 
bilaterais, negociando desde a suspensão temporária do suprimento à redução da 
energia contratada e até a rescisão contratual. As informações são da Agência Brasil.  

 
Segundo a Aneel, as concessionárias de distribuição de energia elétrica manifestaram 

preocupação com possível situação de sobrecontratação de energia, em decorrência 
de frustração no consumo por causa da redução nos níveis da atividade econômica do 
país. Geradores de energia elétrica também procuraram a Aneel para apresentar as 

dificuldades no cumprimento dos prazos para implantação de seus empreendimentos 
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conforme previsto nos cronogramas dos leilões em que comercializaram a energia. O 
relator da proposta, Tiago Correia, disse que existem benefícios para distribuidores e 
geradores.  

 
De acordo com Correia, a proposta mantém a situação de custos do consumidor, 

porque a distribuidora será responsável pelo ressarcimento de eventual ônus a ele, 
provocado pelo acordo e se beneficiará de eventual bônus, mediante 

compartilhamento de parte dos resultados com o consumidor.  
 
A proposta ficará em audiência pública entre os dias 10 e 21 deste mês. O consumo 

de energia elétrica no país caiu 5,9% em janeiro deste ano, na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior, segundo dados divulgados recentemente pela Empresa 

de Pesquisa Energética. O resultado foi influenciado pela queda de 9,3% no consumo 
das indústrias, a mais alta registrada desde 2010.  
 

Caixa volta a financiar até 70% dos imóveis usados 

 09/03/2016 - Fonte: Bem Paraná  

 
A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira,8, medidas para tentar facilitar 

a compra da casa própria, em meio à falta de crédito no mercado. Entre as principais 
mudanças estão a liberação de R$ 7 bilhões para a linha chamada de Pró-cotista. Essa 
linha de crédito financia até 85% do valor do imóvel novo ou usado (para imóveis de 

até R$ 750 mil), em até 30 anos, com taxa de juros entre 7,85% e 8,85% ao ano. 
 

Esse financiamento usa recursos do Programa Especial de Crédito Habitacional ao 
Cotista do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Para contratar, é preciso 
ter conta ativa no FGTS e um mínimo de 36 contribuições ao fundo, seguidas ou não. 

Se não tiver conta ativa no FGTS, é preciso que seu saldo total no fundo seja igual ou 
maior que 10% do valor do imóvel ou da escritura, o que for maior. 

 
Imóveis usados: até 70% ou 80% do valor pode ser financiado 
O limite máximo de financiamento de imóveis usados sobe para 80% para servidores 

públicos e 70% para os demais trabalhadores, nos casos que utilizem recursos do 
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). 

 
Esse limite havia sido reduzido de 80% para 50% em abril do ano passado. 
Essas regras não valem para operações usando recursos do FGTS (Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço) ou pelo programa "Minha Casa, Minha Vida", informa o banco. 
 

Volta a fazer financiamento do segundo imóvel 
A Caixa vai reabrir as operações de financiamento do segundo imóvel com as mesmas 
condições (taxas de juros e prazos) oferecidas para quem está comprando o primeiro. 

 
Ou seja, quem já tem um contrato de financiamento na Caixa por meio do SBPE 

(Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) pode tomar um novo crédito dessa 
mesma linha. Em agosto, o banco havia limitado essa opção. 
 

"Desta forma, o cliente poderá ter dois imóveis financiados ou ter uma folga de tempo 
para vender o seu primeiro imóvel", afirmou a presidente da Caixa, Miriam Belchior. 

 
Pressão do governo 

O governo federal decidiu novamente recorrer à oferta de crédito e aos bancos públicos 
para tentar impulsionar a economia. No fim de janeiro, o governo anunciou um pacote 
de crédito de R$ 83 bilhões por meio dos bancos estatais, como Caixa, Banco do Brasil 

e BNDES. 
 

Na época, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou que em momento de 
restrição de caixa, como o atual, é preciso usar linhas de crédito para fazer ajustes. 
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"Se existem recursos no sistema financeiro que podem auxiliar esses ajustes, a taxas 
de mercado, sem criar subsídios adicionais, é um dever do governo utilizar esses 
recursos mais eficientemente." 

 
Conselho do FGTS liberou recursos 

A elevação da oferta crédito para novos empréstimos usará recursos adicionais do 
Fundo de Garantia. 

 
Do total liberado em fevereiro pelo Conselho Curador do FGTS, a maior parte, R$ 16,1 
bilhões, será destinada à Caixa. 

 
Com a medida, o banco pretende aumentar a oferta de crédito para a casa própria e 

estimular o setor de construção, que vem sofrendo com a crise e cortando empregos. 
"Essas medidas têm duplo impacto, uma vez que viabilizam o acesso à moradia para 
a população e aquecem o segmento da construção civil, gerando mais empregos e 

renda", disse a presidente da Caixa, Miriam Belchior. 
 

Segundo ela, a expectativa é elevar o volume de contratações em 13% este ano, o 
equivalente a 64 mil unidades habitacionais a mais, sendo 29,7 mil financiadas com 
recursos do FGTS e 34,3 mil pela poupança. 

 

Barbosa pede urgência a deputados em aprovar projeto que abate meta fiscal 

 09/03/2016 - Fonte: Bem Paraná  
 

O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, esteve reunido na manhã desta terça-feira 
(8) com deputados petistas para pedir apoio e urgência na aprovação do projeto de 
lei que, na prática, vai permitir ao governo fechar as contas no vermelho neste ano 

sem infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal.  
 

A proposta da equipe econômica de Dilma Rousseff é de abater R$ 84,2 bilhões da 
atual meta fiscal, abrindo espaço para investimentos em saúde, educação, segurança. 
Com a lei aprovada, o governo poderá terminar o ano com um rombo de R$ 60,2 

bilhões.  
 

O governo trabalha para ter esse projeto de lei pronto ainda em março. De acordo 
com o líder do PT na Câmara, deputado Afonso Florence (PT - BA), a estimativa do 
partido é de uma redução ainda maior na meta de superavit primário para atender às 

demandas: de R$ 90 bilhões a R$ 100 bilhões.  
 

"No curtíssimo prazo isso é indispensável para que a população brasileira tenha serviço 
público e investimento para obras que gerem emprego e renda", disse Florence, depois 
de café da manhã com Barbosa e 28 deputados do PT. Segundo Henrique Fontana (PT 

- RS), a crise política é o grande problema atual, e a prática de obstrução de votações 
é um "absurdo".  

 
O governo pediu mobilização dos deputados para que essa pauta seja aprovada o 
quanto antes. CPMF Segundo o líder do partido, não foi discutido o projeto de recriação 

do imposto do cheque porque "não precisa pedir ao PT, porque isso está bem pautado 
com o PT".  

 
"Quero pedir à população brasileira que não se deixe enganar com a cantilena de quem 

é contra rico pagar imposto, dizendo que é um imposto para todos. Este é um imposto 
para rico, conta de salário não paga CPMF." Sobre a reforma na Previdência, Florence 
afirmou que o PT não é contrário, porque ainda não existe um projeto.  

 
"O governo encaminhou corretamente a constituição de um grupo de trabalho para 

centrais sindicais, empresas e governo buscarem uma solução. Isso requer um debate, 
aprofundamento do tema."  

http://www.bemparana.com.br/noticia/432627/barbosa-pede-urgencia-a-deputados-em-aprovar-projeto-que-abate-meta-fiscal


Governo propõe desconto em dívidas para aliviar situação dos estados 

 09/03/2016 - Fonte: G1 

  

 
 
O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, propôs nesta terça-feira (8) a um grupo de 
seis governadores, durante reunião em Brasília, um desconto nas parcelas da dívida 

dos estados com a União como forma de melhorar a situação das contas dos governos 
estaduais. 

 
Participaram da reunião os governadores Geraldo Alckmin (PSDB-SP), Luiz Fernando 
Pezão (PMDB-RJ), Fernando Pimentel (PT-MG), Ivo Sartori (PMDB-RS), Raimundo 

Colombo (PSD-SC) e Renan Filho (PMDB-AL). 
 

O abatimento estaria inserido na proposta de alongamento das dívidas estaduais por 
mais 20 anos que já vinha sendo negociada nas últimas semanas, e poderia ser – os 

percentuais ainda não estão definidos – de 20% por dois anos ou de 40% por um ano, 
segundo relataram os governadores Alckmin e Colombo. 
 

Não há perdão. O que irá ocorrer é que o montante que for reduzido da prestação em 
2016 e 2017, se for dois anos, será distribuído nas prestações seguintes, durante o 

período que for, mantendo as condições originais. Qualquer estado que quiser pode 
aderir." 
 

Otavio Ladeira, secretário do Tesouro Nacional 
O secretário do Tesouro Nacional, Otavio Ladeira, explicou que os estados com 

dificuldades maiores de curto prazo poderão ter um percentual de redução das 
parcelas de suas dívidas, mas o valor e o tempo de abatimento ainda não foram 
fechados. 

 
"O percentual em si está em discussão. Não se fechou ainda. Estamos em discussão 

com os estados. Veio um conjunto de governadores que terá mais interesse nessa 
redução e, em troca dessa redução adicional, deixarão de fazer operações de crédito 
pelo período que terão redução desse desconto adicional. Qualquer operação de 

crédito [não poderá ser feita]", declarou Ladeira. 
 

Ele explicou que isso não respresentará "perdão" dessa parcela da dívida. "Não há 
perdão. O que irá ocorrer é que o montante que for reduzido da prestação em 2016 e 
2017, se for dois anos, será distribuído nas prestações seguintes, durante o período 

que for, mantendo as condições originais. Qualquer estado que quiser pode aderir", 
acrescentou o secretário. 

 
Segundo ele, os estados chamados nesta terça-feira para conversar são aqueles "que 
demonstraram interesse em discutir essa possibilidade adicional". 

 
O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, afirmou que o desconto na 

dívida dos estados é um pleito dos governadores. 
 
 “Agora vai ser estudada essa proposta. Ela atende a todos os governadores que 

estavam aqui. O ministro Nelson Barbosa [da Fazenda] vai mandar as simulações para 
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todos os governadores e secretários de fazenda que estavam aqui para ver se 
pactuamos um acordo, para quando chegar ao Congresso, já estar bem trabalhado. É 
uma proposta que dá para atravessar esse período de crise”, afirmou Pezão. 

 
Exigências 

Entretanto, para que o desconto seja concedido, também foram feitas novas 
exigências pelo governo aos estados que optarem por este benefício extra, seguno o 

relato dos governadores Alckmin e Colombo. 
 
O processo de renegociação das dívidas estaduais acontece em um momento de 

dificuldades nos estados em quitar seu compromisso, com a economia em recessão e 
a arrecadação em queda. 

 
Alguns estados, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, estão com dificuldades de 
honrar o pagamento dos servidores públicos. 

 
"Eles colocaram uma série de ações. De fazer um ajuste na previdência dos estados, 

de começar a aumentar a contribuição, de aumentar o corte dos cargos em comissão 
existentes, em vez de 10% [propostos anteriormente] para 20%. E não haveria a 
contratação de novos empréstimos", afirmou o governador de Santa Catarina, 

Raimundo Colombo, após a reunião. 
 

Agora vai ser estudada essa proposta. Ela atende a todos os governadores que 
estavam aqui. O ministro Nelson Barbosa [da Fazenda] vai mandar as simulações para 
todos os governadores e secretários de fazenda que estavam aqui para ver se 

pactuamos um acordo, para quando chegar ao Congresso, já estar bem trabalhado. É 
uma proposta que dá para atravessar esse período de crise."- Luiz Fernando Pezão 

(PMDB-RJ), governador do Rio de Janeiro 
 
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, explicou que, se há um desconto por 

dois anos nas parcelas das dívidas dos estados com a União, o estado beneficiado não 
poderia buscar novos financiamentos. 

 
"Aí, cada estado tem que analisar especificamente o seu caso, mas é importante 
destacar o esforço do Ministério da Fazenda no sentido de buscar uma solução que 

seja mais justa para os entes federativos, estados e municípios", declarou ele. 
 

Alongamento das dívidas estaduais 
No processo de alongamento das dívidas estaduais por mais 20 anos que vinha sendo 
negociado entre o governo federal e os estados, já haveria um alívio de curto prazo 

nas contas dos estados. 
 

Isso porque, ao transformar, por exemplo, uma dívida que venceria em dez anos em 
uma dívida de 30 anos, a parcela mensal automaticamente seria reduzida. 

 
O governo federal também já tinha concordado anteriormente com o aumento do 
prazo de pagamento e também autorizou a renegociação das operações de crédito 

contratadas pelos Estados junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) até 31 de dezembro de 2015. Nesse caso, o alongamento seria por 

até 10 anos. 
 
Com o alongamento da dívida com a União, e com o BNDES, a estimativa de "alívio" 

no pagamento das parcelas das dívidas estaduais – cálculo que foi feito pelo Ministério 
da Fazenda – seria de R$ 37 bilhões entre 2017 e 2019. 

 
Para ter validade, porém, o projeto ainda tem de ser enviado ao Congresso Nacional 
e ser aprovado. 
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Histórico das dívidas  
As dívidas dos estados com a União foram formada na década de 1990, quando vários 
entes federativos assinaram contratos de refinanciamento com o Tesouro Nacional. 

Parte dessa dívida decorre de passivos de bancos estaduais. 
 

Naquele momento, o governo federal assumiu os débitos estaduais e passou a receber 
parcelas mensais dos entes federativos. Em contrapartida, o governo federal fez uma 

série de exigências, como privatização de bancos estaduais e limitação de gastos com 
pessoal, entre outras.  
 

Se os estados não pagarem os valores mensais, os contratos autorizam a União a reter 
repasses de contribuições - o que já aconteceu em alguns casos, mais recentemente 

com o Rio Grande do Sul. Os governos dos estados, porém, reclamaram por diversas 
vezes que, devido aos juros cobrados pelo governo, a dívida subiu muito nos últimos 
anos e absorveu parte importante de suas receitas. 

 
No fim do ano passado, após discussão no Congresso Nacional, o governo concordou 

em mudar os indexadores das dívidas dos estados e municípios. Atualmente, os 
débitos de prefeituras e governos estaduais com a União são corrigidos pelo IGP-DI 
mais 6% a 9% ao ano, índice mais oneroso. 

 
Pelas novas regras, o governo deverá corrigir os débitos pela taxa Selic ou pelo IPCA 

– o que for menor – mais 4% ao ano. Os estados, entretanto, têm de assinar a 
mudança do indexador. 
 

Mais recentemente, durante as discussões sobre a mudança dos indexadores das 
dívidas estaduais, alguns governos estaduais, como os de Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, questionaram outro ponto: a utilização dos juros compostos nos contratos 
de refinanciamento. 
 

Na visão desses governos estaduais, deveriam ser cobrados juros simples, o que 
reduziria o estoque do endividamento dos estados com a União em R$ 300 bilhões 

pois esse fomato seria aplicado desde o início dos contratos. 
 
Decreto legislativo sobre o assunto pode ser votado no Congresso Nacional nos 

próximos dias. Santa Catarina também entrou com recurso no Supremo Tribunal 
Federal sobre o assunto. 

 
Para o Ministério da Fazenda, esse argumento carece de embasamento técnico e 
informou que o processo de alongamento das dívidas estaduais, e de troca dos 

indexadores (IGP-DI por IPCA ou Selic, o que for menor) – ambas iniciativas com 
objetivo de aliviar as contas dos estados – não serão levados adiante pelo governo 

federal caso ocorra a alteração dos juros compostos pelos simples 
 

Indicadores do mercado de trabalho registram queda em fevereiro 

 09/03/2016 - Fonte: R7  
 

 
 

 
 

 
 

Os dois indicadores do mercado de trabalho divulgados, nesta quarta-feira (9), pela 

FGV (Fundação Getulio Vargas) apresentaram queda no mês de fevereiro. O IAEmp 
(Indicador Antecedente de Emprego), recuou 1,1% no mês passado, alcançando 72,5 

pontos.  

http://noticias.r7.com/economia/indicadores-do-mercado-de-trabalho-registram-queda-em-fevereiro-09032016


De acordo com a FGV, a queda representa uma acomodação do indicador após quatro 
altas consecutivas, entre outubro de 2015 e janeiro de 2016, que sinalizam algum 
arrefecimento do ritmo de diminuição do pessoal ocupado na economia brasileira neste 

início de ano. 
 

Já o ICD (Indicador Coincidente de Desemprego) permaneceu no terreno negativo, -
0,7%, atingindo 97,7 pontos. Esta é a segunda queda consecutiva do indicador (-

1,6%, em janeiro), também sinalizando acomodação, neste caso da taxa de 
desemprego ao início de 2016, após um período de fortes altas ao longo de 2015. 
 

O economista da FGV/IBRE, Fernando de Holanda Barbosa Filho, afirma que os dados 
do IAEmp e do ICD reforçam o cenário do mês passado de estabilidade em patamares 

negativos. 
 
— O IAEmp encontra-se em 72,5 pontos, muito abaixo da média do índice antecedente 

de emprego (83,3 pontos), sinalizando pouca chance de melhora no curto prazo. Por 
sua vez, a série do Índice Coincidente de Desemprego reflete um ambiente de elevado 

desemprego com o índice com valores substancialmente acima da média da série (79,9 
pontos), resultado que ressalta a fragilidade do mercado de trabalho. 
 

Barbosa Filho diz ainda que a “análise conjunta dos indicadores de mercado de 
trabalho reflete o momento ruim do mercado de trabalho e a tendência de deterioração 

para os próximos meses”.  
 
Contribuições 

Os indicadores que mais contribuíram para a queda do indicador de emprego foram os 
que medem o ímpeto de contratação para os próximos três meses e a situação dos 

negócios para os próximos seis meses, ambos da Sondagem de da Indústria, com 
variações de -6,7% e -5,1% na margem, respectivamente. 
 

Em relação ao desemprego, as classes que mais contribuíram para a queda do 
indicador foram as dos consumidores que auferem renda mensal entre R$ 4.800 e R$ 

9.600, cujo Indicador de percepção de facilidade de se conseguir Emprego (invertido) 
variou -3,0%; e para aqueles cuja renda está entre R$ 2.100, e R$ 4.800, cujo 
indicador variou -0,7%. 

 

Nem todo imposto precisa ir para as garras do Leão 

 09/03/2016 - Fonte: R7  
 

Ainda é possível abater do imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) doações feitas a 
fundos de apoio a crianças e adolescentes, idosos, entre outros. É uma forma de 
contribuir para uma boa causa ao mesmo tempo em que se alivia a mordida do Leão.  

 
A doação pode ser feita ao final do preenchimento da declaração, na guia “resumo 

geral do programa”. Lá o contribuinte terá opções de fundos nacionais, estaduais e 
municipais para fazer a doação. O próprio programa calcula o percentual relativo ao 
valor doado. 

 
Os repasses a fundos realizados no ato da declaração permitem abater até 3% do 

imposto devido ao fisco. “Em vez de direcionar parte do dinheiro para o bolo do 
governo, é possível dar uma destinação diferente ao recurso, auxiliando essas 

entidades”, diz Carlos Alberto Baptistão, vice-presidente financeiro do Sindicato das 
Empresas Contábeis de São Paulo (Sescon-SP) 
 

Baptistão explica que o valor doado precisa ser pago em uma guia à parte da 
declaração. “O pagamento é feito em uma agência bancária também até 30 de abril.” 

http://noticias.r7.com/economia/contabeis/nem-todo-imposto-precisa-ir-para-as-garras-do-leao-09032016
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Este é o primeiro ano em que as doações podem ser feitas também por meio de 
aplicativos para smartphones e tablets. Até então essa opção só era possível no 
programa de ajuste anual instalados em computadores.   

 
Só é possível abater as doações preenchendo a declaração completa.  

 
Doações feitas ao longo de 2015 também podem ser abatidas na declaração de 2016. 

Elas permitem um desconto ainda maior, de até 6%. Valem doações feitas para 
projetos culturais inscritos na Lei Rouanet ou na lei de incentivos audiovisuais, para o 
fundo dos idosos, para projetos esportivos, entre outros. 

 
Para declarar as doações realizadas ao longo do ano passado, é preciso ter em mãos 

os recibos dos valores dos depósitos feitos para as entidades. Na declaração, é 
necessário encontrar a ficha “doações efetuadas” e apontar o nome do beneficiado e 
o seu código específico. 

 

Parceria entre Vale e Fortescue é positiva para mercado chinês, diz Hunan 
Valin 

 09/03/2016 - Fonte: R7  
 

O grupo chinês Hunan Valin Iron and Steel disse nesta quarta-feira que apóia a 
proposta de associação entre a brasileira Vale e o grupo australiano Fortescue Metals, 

do qual é acionista.  
 
"Disse a eles que como acionistas nós apoiamos, e que como clientes estaríamos 

dispostos a comprar os produtos deles", disse o presidente do Conselho de 
Administração da companhia, Cao Huiquan, acrescentando que a Fortescue contatou 

a Valin antes do anúncio. 
 
A maior e a quarta maior mineradora de minério de ferro do mundo estão em 

conversas que podem levar a Vale a assumir uma fatia minoritária na Fortescue. As 
empresas também podem misturar parte de seu minério para produzir material 

favorecido na China. 
 
Cao disse que a Valin, que tem fatia de 14 por cento na mineradora australiana, tem 

sugerido à Fortescue que ela deveria desenvolver recursos minerais de maior 
qualidade, o que também permitiria elevar sua participação de mercado na China. 

 
"Pessoalmente, sinto que é uma coisa boa para a China. (A Vale) pode se tornar uma 
acionista relativamente grande na Fortescue, mas não é certo que eles superarão 

nossa fatia pois eles certamente não vão emitir mais ações", disse em entrevista. 
 

"Não podemos prever como os especialistas verão esse assunto. O Ministério do 
Comércio tem uma equipe de especialistas que fará uma avaliação independente", 

acrescentou. 
 

Insegurança faz brasileiro ficar apegado à poupança, revela SPC 

 09/03/2016 - Fonte: R7  
 

 
 

 
 
 

Se normalmente os brasileiros já consideram difícil poupar dinheiro e investir, em meio 
à atual situação econômica fica ainda mais complicado. Além disso, é preciso ter ainda 

mais cuidado ao escolher onde colocar a reserva financeira. 
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Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) em parceria 
com a CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) mostra que a poupança é 
a modalidade de investimento mais popular entre os brasileiros, citada por 69,5% dos 

entrevistados. 
 

De acordo com o estudo, a maior motivação por trás do investimento na poupança é 
a busca pela estabilidade, de modo a evitar ao máximo os riscos envolvidos. 

 
A segurança e o desejo de evitar a possibilidade de perda financeira, portanto, são as 
razões mais citadas para a opção pela poupança (56,1%), e também para outros 

investimentos, como os imóveis (59,8%) e a previdência privada (39,2%). 
 

Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, devido à sua liquidez, a 
poupança pode ser uma boa opção para quem tem valores baixos a serem investidos 
ou querem ter ganhos a curto prazo. 

 
— Apesar de tratar-se de uma modalidade de baixo risco, é preciso ponderar que a 

poupança oferece um retorno menor. No último ano, o rendimento ficou muito abaixo 
da inflação. Mesmo que a poupança ofereça maior liquidez e mais segurança, perde-
se na comparação com outras opções de investimentos. 

 
De acordo com a pesquisa, os consumidores investem pensando em proteger-se 

contra imprevistos, realizar um sonho ou planejar-se para o futuro. A principal 
finalidade mencionada corresponde aos imprevistos como doenças ou morte (28,6%), 
seguida pelo desejo de garantir um futuro melhor para a família (28,0%). Também 

são citadas a aposentadoria (21,5%), a compra da casa (21,2%) e a reserva para o 
caso de ficar desempregado (19,5%). 

 
Fundos preferidos 
Além da poupança, outras opções de investimento foram pesquisadas pelo SPC Brasil. 

Cerca de 28,8% dos brasileiros possuem imóveis e 8,9% possuem previdência privada. 
Em ambos os casos, a segurança é a principal justificativa para a escolha, assim como 

acontece com a poupança. 
 
Quem opta pelos fundos de investimento afirma que a escolha é motivada, 

principalmente, pela indicação do gerente do banco (33,8%), sendo que 5,9% dos 
entrevistados possuem essa opção. 

 
Entre os brasileiros que possuem dólar (5,5%), o objetivo principal é ter maior 
rentabilidade sem correr riscos (para 22,9% desses entrevistados). Segundo Marcela, 

a decisão de olhar para a moeda estrangeira como forma de investimento vem da 
valorização “surpreendente” registrada pela moeda norte-americana no ano passado. 

 
— De R$ 2,66 no final de 2014, a moeda americana terminou o ano passado sendo 

cotada a R$ 3,95, uma valorização de 48,5% em um ano, como um dos 
desdobramentos do conturbado contexto político e econômico vivido no Brasil ao longo 
do ano. Ainda assim, por conta de sua volatilidade, o dólar não pode ser considerado 

um ativo livre de risco.  
 

De olho nas dívidas 
Questionados sobre a frequência com que os brasileiros que têm poupança e outros 
investimentos realizam depósitos, 32,2% dos entrevistados disseram fazer 

mensalmente e 36,6% não têm frequência certa para fazê-lo. Na média, são cinco 
aplicações realizadas ao ano. 

 
Considerando o último mês anterior à pesquisa, a média do valor do depósito feito foi 
de R$ 418 e 60% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder a esta 

questão. 
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Quando recebem uma quantia extra significativa de dinheiro, como o 13º, PLR, entre 
outros, menos da metade (41,3%) costuma economizar, poupar ou investir este 
dinheiro e 32,8% usam para pagar dívidas e organizar a vida financeira.  

 
Sete em cada dez entrevistados (68,6%) que têm investimentos afirmam ter usado 

ao menos parte nos últimos 12 meses, principalmente para cobrir gastos mensais e 
pagar contas em atraso, sobretudo entre as classes C, D e E. 

 
Entre os brasileiros que não possuem qualquer tipo de poupança ou investimento, para 
61,9% o principal motivo é o fato de nunca sobrar dinheiro para guardar, 20,7% não 

têm esperança que com pouco dinheiro juntará um bom valor a longo prazo e 9,9% 
afirmam não ter disciplina. 

 
Para o educador financeiro do SPC Brasil e do portal Meu Bolso Feliz, José Vignoli, o 
brasileiro ainda não incorporou a ação de poupar como um hábito. 

 
— Mesmo nos meses em que o orçamento estiver mais apertado, o ideal é poupar 

algum valor, ainda que pequeno. Com o passar do tempo e a disciplina dos depósitos 
frequentes, a tendência é que a reserva cresça e se torne cada vez mais relevante. 
 

De acordo com Vignoli, “poupar é uma questão de foco” e necessita que sejam 
repensadas as práticas de consumo para tornar o investimento em uma realidade. 

 

CEST - obrigatório a partir de abril 

 09/03/2016 - Fonte: R7  
 
O programa da NF-e e NFC-e vai validar o CEST – Código Especificador de Substituição 

Tributária a partir de 1º de abril de 2016, conforme Convênio ICMS 92/2015, com 
a nova redação dada pelo Convênio ICMS 146/2015.    

 
O Convênio ICMS 92/2015, estabeleceu a sistemática de uniformização e identificação 
das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e 

de antecipação de recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativos 
às operações subsequentes. 

    
Nas operações com mercadorias ou bens listados nos Anexos II a XXIX do Convênio 
ICMS 146/2015, o contribuinte deverá mencionar o respectivo CEST no documento 

fiscal que acobertar a operação, ainda que a operação, mercadoria ou bem não 
estejam sujeitos aos regimes de substituição tributária ou de antecipação do 

recolhimento do imposto.    
 
No exemplo, o produto classificado sob o NCM 3304.10.00 consta do Anexo XXI do 

Convênio ICMS 146/2015, portanto, a partir de 1º de abril de 2016 o contribuinte 
deverá informar o Código CEST 20.009.00 na NF-e ou NFC-e, ainda que a operação 

não esteja sujeita à substituição tributária do ICMS.      
 
Confira informações extraídas do Convênio ICMS 146/2015: Anexo XXI PRODUTOS 

DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS ITEM CEST 
NCM/SH   DESCRIÇÃO 9.0 20.009.00 3304.10.00     Produtos de maquilagem para 

os lábios   CEST – Cadastro de produtos e mercadorias Para evitar rejeição do 
arquivo da NF-e e NFC-e os contribuintes deverão até dia 31 deste mês atualizar o 

cadastro de produtos e mercadorias, para inserir o CEST, sob pena de não conseguir 
emitir o documento fiscal eletrônico a partir de 1º de abril de 2016.   CEST – Lista 
Completa A lista completa do CEST consta dos Anexos ao Convênio ICMS 146/2015.    

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-
icms/2015/convenio-icms-146-15 
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Nippon Steel vai propor aumento de capital de R$1 bi na Usiminas, diz fonte 

 09/03/2016 - Fonte: R7  

 
O grupo Nippon Steel vai propor na reunião do Conselho de Administração da Usiminas 
um aumento de capital de cerca de 1 bilhão de reais na siderúrgica brasileira e está 

disposto a bancar sozinho a injeção de recursos caso outros sócios não queiram 
participar da operação, afirmou uma fonte com conhecimento direto do assunto nesta 

terça-feira. 
 
O objetivo da Nippon, que divide o controle da Usiminas com o grupo ítalo-argentino 

Techint, é que a aprovação do aumento de capital pelo Conselho da companhia ajude 
a convencer bancos credores a aceitarem carência no vencimento de dívidas de curto 

prazo que ameaçam a solvência da empresa brasileira. A reunião do Conselho de 
Administração da Usiminas está marcada para a sexta-feira. 

 
A expectativa do grupo japonês é que a injeção de recursos via aumento de capital 
possa ocorrer três meses após o Conselho da Usiminas aprovar a operação, 

considerada pela Nippon como única saída para evitar que a siderúrgica brasileira seja 
obrigada a fazer um pedido de recuperação judicial, disse a fonte que pediu para não 

ser identificada. 
 
Nippon e Techint, que atua na Usiminas por meio da controlada Ternium, têm travado 

há meses uma dura disputa em torno do controle da gestão da siderúrgica brasileira. 
Uma decisão sobre o aumento de capital deveria ter sido tomada em meados de 

fevereiro, mas o Conselho da Usiminas acabou adiando a votação sobre o assunto para 
a sexta-feira, em meio a discordâncias dos grupos sobre a forma e o valor da injeção 
de capital. 

 
Segundo a fonte, não está descartada uma eventual aprovação do aumento de capital 

mesmo sem o consenso de todos os sócios, apesar da regra definida no acordo de 
acionistas de necessidade de aprovação por todos os membros do grupo de controle. 
Com isso, a questão pode acabar na Justiça. 

 
"O aumento de capital é o único caminho para salvar a empresa. Não aceitar isso é ir 

contra o dever fiduciário dos conselheiros (...) Conselheiros e o Conselho podem ser 
acionados judicialmente por não atentarem a isso", afirmou a fonte. "É uma questão 
de proteger o acordo de acionistas ou proteger a empresa?", questionou a fonte. 

 
Procurada, a Techint, que até recentemente se opunha a injetar mais recursos na 

Usiminas por entender que existem outras alternativas para a companhia, afirmou em 
comunicado, nesta terça-feira, que "mantém conversa constante com os outros 
acionistas da Usiminas para chegar a uma solução" para empresa. 

 
A Techint afirmou ainda que considera como melhor alternativa para aliviar o 

endividamento da Usiminas e proteger os acionistas um "aporte limitado de capital", 
aliado a uso de recursos da unidade Mineração Usiminas e negociação com os bancos 
credores para prolongar os vencimentos de curto prazo. 

 
"Tais premissas confirmam o compromisso da Ternium com o futuro da Usiminas, 

porém, a Ternium reitera seu interesse por uma rápida solução de longo prazo para a 
gestão da Usiminas, visando a sustentabilidade da companhia." 

 
Representantes da Nippon Steel no Brasil não comentaram o assunto.  
 

A Usiminas tem vencimentos de 1,9 bilhão de reais este ano e caixa de cerca de 2 
bilhões de reais. A empresa encerrou 2015 com geração de caixa medida pelo lucro 

antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) 
negativa em 2,318 bilhões de reais. 
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A fonte afirmou que os bancos ainda não derem garantia de que vão aceitar rediscutir 
os vencimentos da Usiminas caso o aumento de capital seja aprovado, mas afirmou 
que já há entendimentos "sendo visualizados sobre alguns pontos envolvendo curto e 

longo prazos". 
 

A avaliação do grupo japonês é que um fôlego de três anos para a Usiminas poderia 
permitir à empresa melhorar sua rentabilidade a partir do quarto ano, quando se 

espera uma recuperação do mercado siderúrgico brasileiro, disse a fonte.  
 
As vendas de aço no Brasil em 2015 caíram 16 por cento, para 18,2 milhões de 

toneladas, e para 2016 a expectativa do Instituto Aço Brasil (IABr), representante do 
setor, é de recuo de cerca 4 por cento. 

 

WEG reduz custo de turbina eólica e aposta no mercado externo 

 09/03/2016 - Fonte: R7  
 
A catarinense WEG tem buscado reduzir o custo de produção da unidade de turbinas 

eólicas, que ficou mais competitiva com a ajuda do real desvalorizado, a fim de que 
possa se tornar plataforma de exportações, conforme a recessão no Brasil cria dúvidas 

sobre a demanda por equipamentos nos próximos anos, disse um diretor da empresa 
à Reuters.  
 

"Não vou me atrever a dizer que estamos mais baratos que a China, não é o caso. 
Agora, acredito que à medida que o Brasil se profissionaliza, aumenta sua 

produtividade na cadeia eólica, com essa situação de câmbio nós temos condição de 
competir", disse o diretor de energia eólica da empresa, João Paulo Gualberto. 
 

Ele disse que somente neste ano a companhia cortou em 3,5 por cento o custo do 
aerogerador, devido a iniciativas voltadas a elevar as margens de lucro no segmento. 

Com isso, ele avalia que as máquinas produzidas no Brasil podem já estar mais baratas 
que as originadas nos Estados Unidos ou Europa, o que favoreceria exportações para 
mercados próximos, como as Américas e a África. 

 
"Não estaria limitado a esses mercados, mas eles são as melhores oportunidades para 

fabricantes de aerogeradores e subcomponentes instalados no Brasil", apontou. 
 
O mercado externo poderia ser uma saída para manter a atividade nas fábricas eólicas 

em um cenário de menor expansão da capacidade do Brasil nos próximos anos, devido 
à redução da demanda por energia. 

 
Gualberto disse que a WEG já soma 700 megawatts em turbinas eólicas vendidas, o 
que garantirá a plena ocupação de sua fábrica até meados de 2018, quando seriam 

necessários novos pedidos. 
 

A dúvida é justamente quanto ao ritmo de realização dos próximos leilões de energia 
pelo governo federal.  
 

O presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, disse 
na semana passada que deverão ser realizados diversos certames neste ano, mesmo 

com a demanda em baixa. 
 

Embora Tolmasquim não tenha adiantado números sobre a contratação, a sinalização 
animou o executivo da WEG, que defende a manutenção de um ritmo mínimo de 
contratação de novas usinas. 

 
"O governo tem que olhar para o setor eólico com visão estratégica. É importante que 

a gente mantenha a cadeia produtiva viva nesse período de crise, em que a gente está 
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começando a pensar em exportar...que não mate a cadeia em função de um ou dois 
anos de contratação ruim", disse Gualberto. 
 

No momento, segundo ele, quase não há empresas buscando aerogeradores no 
mercado-- praticamente todos parques viabilizados em leilões nos últimos anos já 

fecharam contratos de fornecimento.  
 

Soma das aquisições de empresas encolhe 43,2% 

 09/03/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O valor total das transações de fusões e aquisições, ofertas públicas de ações e 
reestruturações caiu 43,2% no ano passado, segundo a Anbima (associação de 

entidades do setor financeiro).  
 

Em 2014, a soma das operações que foram anunciadas foi de R$ 192,7 bilhões. No 
ano passado, essa cifra encolheu para R$ 109,5 bilhões.  A diminuição ocorreu porque 
houve menos transações e aquelas que aconteceram foram menores.  

 
O número de transações também caiu, mas menos -16%. No ano retrasado foram 

feitas 879 operações e, em 2015, 742, apontam dados da consultoria PwC.  Esperava-
se uma queda, mas o tamanho dela foi uma surpresa, segundo o sócio da PwC Rogério 
Gollo, especialista em fusões e aquisições.  

 
"As operações estavam em compasso de estabilidade até junho. Daí em diante, o 

ambiente econômico e uma queda de expectativas fizeram o número de transações 
piorar muito", afirma.  
 

À medida que a expectativa sobre a economia deteriorava, "compradores esperavam 
para conseguir melhores preços", diz Frederico Estrella, diretor da Tendências. Os 

vendedores, no entanto, demoraram para ajustar o valor que esperavam receber. Isso 
travou o mercado.  
 

Estrangeiros que compraram empresas atraídos pelo câmbio evitaram uma queda 
maior. Entre os setores que ainda têm dinamismo, destacam-se energia e tecnologia.  

 

Artigo: Imitar 

 09/03/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Os homens vêm acumulando conhecimentos para resolver sobre os problemas de sua 

organização em núcleos maiores, há pelo menos 10 mil anos, quando estabeleceram-
se num território fixo, começaram a seleção intuitiva de sementes, aprenderam a 

tratar o solo, a armazenar e proteger das intempéries o que já foi produzido e a 
domesticar animais.  
 

À medida em que a vantagem da aglomeração e da divisão do trabalho ia ampliando 
o número de habitantes da "sociedade", foram "descobrindo" a complexidade de 

administrar, de forma mais ou menos razoável, o problema fundamental de garantir a 
subsistência material dos seus membros: 1º) quais produtos precisavam ser 
produzidos para atendê-la? 2º) como produzi-los materialmente?  

 
Eram problemas relativamente "técnicos", dependentes de informação e da tecnologia 

que tinham. Uma vez os dois resolvidos e a produção consumada, surgia outro 
problema: 3º) como distribuir entre os produtores, de forma aceitável, o que foi 

produzido?  
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Esse é, até hoje, o problema do poder político que controla todas as sociedades, quer 
pelo consentimento gerado por suas crenças ou pelo simples e puro exercício da força 
bruta.  

 
A ideia de um Estado constitucionalmente regulado, cujo poder incumbente eventual 

é eleito pelo sufrágio universal para períodos bem definidos que "garante" (sob 
controle de uma corte suprema –inviolável, independente e inamovível) a liberdade 

individual é muito recente.  
 
É raridade histórica: tem pouco mais de 200 anos. Trata-se de simples verniz sobre 

os 10 mil anos da história que não terminou e continuará na busca da sociedade 
civilizada, onde o homem espera realizar plenamente sua humanidade.  

 
Nessa caminhada, ele encontrou solução razoável para os três problemas anteriores. 
É uma seleção quase biológica que: 1º) admite a plena liberdade de iniciativa; 2º) sob 

pressão do sufrágio universal, controla o poder econômico do capital e aumenta, 
paulatinamente, a igualdade de oportunidade a todos e 3º) regula, mas respeita, o 

bom funcionamento dos mecanismos de informação que os homens descobriram: os 
mercados, capazes de revelar com relativa eficiência, o que a sociedade deseja 
consumir e qual a melhor tecnologia alternativa para fazê-lo.  

 
Não estamos no fim da história! A organização atual está longe de ser perfeita ou 

justa, mas até agora produziu resultados muito melhores do que os "curtos-circuitos" 
sugeridos por generosos ideólogos que só entenderam os problemas da "informação" 
quando foram derrotados por eles.  

 
Trata-se, afinal, apenas do miserável "capitalismo" que habita hoje todos os países 

bem-sucedidos economicamente sob o regime democrático. Por que não imitá-los?  
 
(Antonio Delfin Netto- ex- ministro da Fazendo e Deputado Federal). 

 

Empreiteira Mendes Júnior entra com pedido de recuperação judicial 

 09/03/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo  
 

A empreiteira Mendes Júnior, uma das investigadas na Operação Lava Jato, apresentou 
pedido de recuperação judicial à Justiça de Minas Gerais nesta segunda-feira (7).  
 

A companhia tem uma dívida de aproximadamente R$ 230 milhões com fornecedores, 
além de outros R$ 24 milhões em dívida trabalhista, de acordo com o advogado que 

entrou com o pedido na primeira vara empresarial de Belo Horizonte, José Murilo 
Procópio de Carvalho, do escritório Procópio de Carvalho Advocacia.  
 

Por meio de nota, a empresa afirma que vem sendo impactada desde 2014 pela 
escassez de crédito e pelo baixo investimento provocados pela atual situação da 

economia brasileira.  
 
"Embora tenha buscado incessantemente reverter a situação, a Mendes Júnior Trading 

e Engenharia S.A. viu na recuperação judicial a opção adequada para reequilibrar sua 
situação econômica e financeira de modo a preservar os interesses dos credores, 

clientes, fornecedores, colaboradores e demais parceiros pela preservação da 
operação da companhia e continuidade de seus contratos", diz o comunicado.  

 
O pedido de recuperação judicial foi distribuído nesta terça-feira (8). Após o 
deferimento, a empresa terá 60 dias para apresentar seu plano de recuperação.  

 
LAVA JATO  

A Mendes Júnior segue um caminho semelhante ao de outras empresas envolvidas na 
Lava Jato que já fizeram pedidos recuperação judicial, como a construtora OAS e a 
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Alumini Engenharia, que também tinha fornecedores e instituições financeiras entre 
seus credores.  
 

No final do ano passado, o juiz federal Sergio Moro, que atua nos processos da Lava 
Jato, condenou um dos herdeiros da Mendes Júnior, Sergio Cunha Mendes, a mais de 

19 anos de prisão porque considerou que o empresário participou de atos de corrupção 
ao assinar contratos em que teria havido propina com a Petrobras.  

 
Ele foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A 
empresa também foi condenada a pagar uma multa de R$ 31,5 milhões, o mesmo 

valor da propina que a companhia pagou à diretoria de Abastecimento da Petrobras, 
de acordo com o juiz Moro.  

 
A empreiteira é acusada de pagar suborno em algumas das obras da Petrobras, como 
o Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro) e Replan, refinaria de Paulínia 

(SP). 
 

Demissão de doméstico pode ser feita pelo eSocial, mas sistema é complexo 

 09/03/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo  

 
As demissões de trabalhadores domésticos realizadas a partir desta terça-feira (8) 
devem ser registradas por meio de uma nova ferramenta disponível no site eSocial.  

 
O registro de desligamentos, que havia sido prometido para o final do ano passado, 

era uma das pendências do sistema criado pelo governo que unificou o envio de 
informações sobre esses trabalhadores.  
 

De acordo com a Receita Federal, o registro da demissão/desligamento está disponível 
no eSocial dentro do menu Trabalhador.  

 
A Receita informou que, para demissões ocorridas entre 1º de outubro de 2015, 
quando o eSocial entrou em funcionamento, e 7 de março de 2016, o empregador 

deverá acessar a opção de desligamento e informar o motivo e a data do desligamento. 
Nestes casos, o pagamento do FGTS é feito por meio da guia GRRFWEB, disponível no 

site da Caixa.  
 
NOVAS DEMISSÕES  

Realizar a demissão pode ser um procedimento complexo. O governo liberou no site 
do eSocial uma nova versão do manual para utilizar o sistema, que traz entre as 

páginas 61 e 69 as informações sobre o desligamento. O documento também contém 
um anexo de três folhas que detalha a questão das verbas rescisórias.  
 

Para as demissões a partir de 8 de março de 2016, por meio do eSocial, é necessário 
informar motivo (rescisão sem justa causa, por exemplo), data, tipo de aviso prévio 

(indenizado ou trabalhado) e verbas rescisórias.  
 
A data de pagamento das verbas rescisórias ao empregado deve ocorrer até o 1º dia 

útil imediato ao término do contrato por prazo determinado ou aviso prévio trabalhado. 
Nos demais casos, até o 10º dia após a data de desligamento.  

 
Após registrar o desligamento, o empregador deve imprimir o termo de 

rescisão/quitação.  
 
Nesse ponto, surgem algumas diferenças. Será necessário imprimir um documento de 

arrecadação do eSocial que se chama DAE rescisório, e inclui apenas os valores do 
FGTS que devem ser recolhidos, se os motivos da demissão forem os seguintes:  

 
 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/11/1701582-herdeiro-da-mendes-junior-e-condenado-a-19-anos-de-prisao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/03/1747587-demissao-de-domestica-deve-ser-feita-pelo-esocial-a-partir-desta-terca.shtml


 Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador 
 Rescisão antecipada do contrato a termo por iniciativa do empregador 
 Rescisão por culpa recíproca 

 Rescisão por término do contrato a termo 
 Rescisão do contrato de trabalho por encerramento da empresa, de seus 

estabelecimentos ou supressão de parte de suas atividades, ou falecimento do 
empregador individual ou empregador doméstico sem continuação da atividade 

 Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho e Rescisão por motivo de força maior 
 Nesses casos, o recolhimento é feito junto com o pagamento das verbas 

rescisórias ao trabalhador.  

 
O lançamento dos valores deve ser feito de forma manual. "O empregador precisa ter 

um conhecimento prévio para saber qual a verba devida. Se colocar ao valor errado, 
vai gerar uma guia errada", afirma Alessandro Vieira, CEO e cofundador do site 
iDoméstica. "O sistema teve um foco mais no recolhimento e não auxilia o 

empregador."  
 

Os outros encargos, que são a contribuição previdenciária para o INSS e o Imposto de 
Renda, para salários acima do limite de isenção, serão recolhidos somente no 
documento de arrecadação (DAE) mensal gerado no fechamento da folha de 

pagamento dessa competência.  
 

OUTROS CASOS  
Todos os encargos sobre as verbas rescisórias (incluindo INSS e FGTS) serão incluídos 
na DAE da folha mensal se os motivos de desligamento forem os seguintes:  

 
 Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado 

 Rescisão antecipada do contrato a termo por iniciativa do empregado 
 Rescisão com justa causa, por iniciativa do empregador 
 Rescisão do contrato de trabalho por interesse do(a) empregado(a), nas 

hipóteses previstas nos arts. 394 e 483, § 1º, da CLT 
 Rescisão por falecimento do empregador individual ou empregador doméstico 

por opção do empregado 
 Rescisão por falecimento do empregado 
 Nesses casos, não haverá geração de DAE rescisório.  

 A Receita lembra que, além dos procedimentos no eSocial, o empregador deve 
anotar a data de desligamento na carteira de trabalho.  

 

Economia global vive momento claramente delicado, afirma FMI 

 09/03/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo  
 
O FMI afirmou que a economia global corre o risco de descarrilhar e disse que os países 

precisam agir para estimular a demanda. O alerta ocorreu no mesmo dia em que se 
soube que as exportações chinesas tiveram em fevereiro a maior queda desde 2009.  

 
"Agora é o momento para apoiar decisivamente a atividade econômica e colocar a 
economia global em uma base mais sólida", afirmou David Lipton, primeiro vice-

diretor-gerente do FMI, o número dois na hierarquia do organismo multilateral.  
 

Para ele, a economia mundial está "claramente em um momento delicado".  
 

Os dados que vieram da China explicam essa preocupação. As exportações do país 
recuaram 25,4% em fevereiro em relação ao mesmo mês do ano passado, já as 
importações caíram 13,8% no 16º mês seguido de queda.  

 
Em ambos os casos, o desempenho foi pior que o previsto por analistas. A 

desaceleração da segunda maior economia global fez as Bolsas mundiais fecharem em 
baixa nesta terça-feira (8).  
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O Ibovespa, índice mais importante da Bolsa brasileira, fechou em baixa de 0,29%, 
pressionado principalmente pelas ações da Vale e de siderúrgicas, que tiveram altas 
expressivas na véspera com o avanço do preço do minério.  

 
A Vale PNA (preferencial) caiu 12,05%, já a ação ordinária (com direito a voto) da 

mineradora perdeu 14,50%. Entre as siderúrgicas, CSN ON caiu 13,6%, Gerdau PN, -
2,6%, e Usiminas PNA, -6,2%.  

 
No mercado de câmbio, porém, o que pesou mais foram a turbulência da economia e 
da política brasileira.  

 
As expectativas em torno do impeachment da presidente Dilma Rousseff, estimularam 

as vendas de dólares. O real teve a maior valorização entre as moedas de países 
emergentes –a maior parte delas caiu nesta sessão.  
 

O dólar à vista (referência para o mercado financeiro) recuou 0,52%, a R$ 3,7666, e 
o comercial (usado no comércio exterior) perdeu 1,47%, a R$ 3,7400 –menor patamar 

desde 4 de dezembro de 2015.  
 

CEO da VW alerta: prejuízo do dieselgate será “doloroso” 

 09/03/2016 - Fonte: Automotive Business  
 

Os prejuízos trazidos ao Grupo Volkswagen pelo diseselgate serão “substanciais e 
dolorosos”, disse o CEO da companhia, Mathias Müller, em encontro com empregados 

na sede em Wolfsburg, na Alemanha, na terça-feira, 8, segundo reportou a agência 
Reuters.  
 

No mesmo evento, o membro do conselho Stephan Weil alertou os colaboradores que 
mais fatos negativos devem vir à tona nos próximos meses com a ampliação das 

investigações da promotoria alemã que apura como a empresa fraudou as emissões 
de poluentes de 11 milhões de veículos diesel vendidos em todo o mundo pelas 
diversas marcas do grupo.  

 
“Este ano nós provavelmente seremos confrontados constantemente com notícias 

desconfortáveis relacionadas ao dieselgate”, disse Weil, que é primeiro ministro do 
Estado da Baixa Saxônia, o segundo maior acionista individual da VW, com cerca de 
20% das ações.  

 
Ainda sem saber ao certo qual é o custo total do escândalo, o Grupo VW adiou a 

publicação do balanço de 2015 para o próximo dia 28 de abril, quando acontecerá a 
coletiva anual de imprensa e o encontro com investidores e analistas, quase dois 
meses depois do que usualmente costuma ocorrer.  

 
A reunião anual de acionistas foi remarcada para 22 de junho. Müller destacou que 

levará anos para medir integralmente todas as implicações financeiras do escândalo 
que envolveu a companhia desde setembro do ano passado, quando foi divulgada a 
fraude, descoberta em testes independentes em condições reais de uso nos Estados 

Unidos, que mostraram emissões 40 vezes maiores do que os limites da legislação.  
 

Weil admitiu que as perdas provocadas pelo diseselgate serão grandes: “Até onde 
podemos dizer o prejuízo no balanço não será pequeno, mas felizmente a Volkswagen 

tem uma forte robustez econômica”.  
 
O grupo separou no ano passado € 6,7 bilhões para cobrir parte dos custos de 

reparação dos veículos envolvidos na fraude de emissões, com campanhas de recall 
que foram iniciadas na Europa no início deste ano. Mas, segundo especialistas, o valor 

não passa nem perto dos muito bilhões que a companhia poderá ter de pagar em 
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multas e indenizações judiciais. Ainda assim, Weil garante que “não há razão” para 
alterar a participação acionária do Estado da Baixa Saxônia na VW.  
 

Bosch e Schaeffler lideram ranking de patentes na Alemanha 

 09/03/2016 - Fonte: Automotive Business  

 
Com 3.841 registros, a Robert Bosch liderou o ranking de patentes de empresas que 

atuam na Alemanha em 2015, de acordo com o levantamento anual do DMPA 
(Departamento de Patentes Alemãs e Marcas, na sigla em alemão).  
 

No total, o órgão contabilizou o registro de 66,8 mil patentes no ano passado, 1,4% a 
mais do que em 2014. No ranking das marcas que mais inovaram, a Schaeffler ficou 

em segundo lugar, com 2.334 patentes, seguida pela divisão Ford Global Technologies, 
com 1.830 registros. 

 
Segundo a Schaeffler, seu processo começa na identificação das principais tendências 
em um estágio inicial e define novos padrões de tecnologia. A empresa informa que 

esta cultura corporativa fomenta a inovação e está impulsionando a pesquisa e 
desenvolvimento de componentes inovadores, módulos e sistemas em áreas tais como 

a eficiência energética, energias renováveis, mecatrônica e mobilidade elétrica.  
 
“A inovação é um dos fatores de sucesso da Schaeffler e garante nosso sucesso 

econômico a longo prazo. A base da inovação contínua é a nossa rede de pesquisa e 
desenvolvimento que identifica novas tecnologias básicas em uma rede global e as 

utiliza para gerar e tornar realidade ideias de novos produtos relevantes para o 
cliente", comenta o diretor geral adjunto e diretor de tecnologia da Schaeffler, Peter 
Gutzmer. Ele sublinha a conexão entre a experiência prática e a pesquisa científica 

como uma base importante para a continuidade dos projetos de inovação da empresa.  
 

No caso da Schaeffler, cerca de 6,7 mil funcionários distribuídos em 17 centros de P&D 
desenvolvem novos produtos, tecnologias, processos e métodos para soluções que se 
adaptem ao mercado.  

 
Seus principais centros na Alemanha são Herzogenaurach, Schweinfurt e Bühl, que 

estão vinculados aos outros centros de desenvolvimento na Europa, Ásia e Américas 
do Norte e do Sul. Atualmente, a companhia conta com 24 mil patentes ativas e 
registros de patentes. 

 

VW e Sindipeças se unem para ajudar fornecedores 

 09/03/2016 - Fonte: Automotive Business  
 

 
 
 

 
 

 
 

A Volkswagen em parceria com o Sindipeças lançou um programa dedicado às 

pequenas e médias empresas fornecedoras e subfornecedoras em um evento na 
fábrica Anchieta em São Bernardo do Campo (SP) com representantes de cerca de 100 

PMEs.  
 

Organizado pelas áreas de compras e qualidade da montadora e pelo conselho superior 
de pequenas e médias empresas do Sindipeças, o encontro denominado 
Volkswagen/Sindipeças PME Experience Day marcou o início do programa que 

permitirá às empresas parceiras conhecerem os novos processos e tecnologias da 
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montadora a fim de elevar seu grau de desenvolvimento e competitividade. Para isso, 
a VW oferecerá suporte por meio de consultorias, treinamentos e iniciativas de 
relações institucionais. 

 
Durante o encontro, os representantes assistiram a palestras, visitaram áreas da 

fábrica, entre as quais a montagem final e a qualificação de processos e produtos, 
além de participar de atividades relacionadas com o desenvolvimento de fornecedores 

e peças, melhoria de custos do produto, certificação e testes veiculares e serviços 
técnicos de satisfação ao cliente. 
 

“O novo programa tem a meta de fortalecer o relacionamento entre a Volkswagen e 
sua cadeia de fornecimento. Pretendemos compartilhar nosso conhecimento e 

tecnologias com essas pequenas e médias empresas parceiras para ajudá-las a se 
desenvolver e se tornar cada vez mais competitivas”, declarou o vice-presidente de 
compras da empresa no Brasil, Josef Baumann.  

 
O coordenador do grupo das PMEs do Sindipeças, Cláudio Sahad, considerou a 

iniciativa inovadora: “Esse programa proporcionará às PMEs oportunidades de 
negócios com a Volkswagen do Brasil, abrindo um canal direto de comunicação.  
 

No Volkswagen/Sindipeças PME Experience Day, os visitantes conheceram os 
processos modernos e boas práticas da Volkswagen do Brasil, inclusive de 

gerenciamento.  
 
Ao receber esse conhecimento, as pequenas e médias empresas tornam-se mais fortes 

e, consequentemente, fortalecerem toda cadeia de fornecimento.”  
 

Setor de implementos rodoviários cai ao menor patamar histórico 

 09/03/2016 - Fonte: Automotive Business  

 
 
 

 
 

 
 
 

O setor de implementos rodoviários sofre o efeito da redução do ritmo da economia 
brasileira. Entre janeiro e fevereiro de 2016, as 155 de empresas associadas à Anfir 

venderam no mercado brasileiro 9,4 mil unidades, com queda de 36,2% na 
comparação com o mesmo período do ano passado. A diminuição é ainda mais severa 
se comparada ao mesmo intervalo de 2014, chegando a 42,2%.  

 
Com isso, este foi o pior primeiro bimestre já registrado na série histórica da Anfir, 

que começou a contabilizar os dados em meados dos anos 2000. As vendas da linha 
pesada tiveram queda menor, mas o impacto foi importante, já que o setor tem 
participação maior no faturamento.  

 
Foram negociados 3,52 mil reboques e semirreboques, volume 16,5% menor do que 

o anotado há um ano. “Se mantivermos esse patamar nos próximos meses, 
fecharemos o ano com apenas 22 mil unidades, número mais baixo já registrado”, 

calcula Alcides Braga, presidente da associação dos fabricantes de implementos 
rodoviários.  
 

As vendas de quase todos os segmentos de implementos despencaram. O tombo só 
não foi maior porque o setor agrícola e o de papel e celulose demandaram 

equipamentos. “Há ainda alguns negócios iniciados na Fenatran no ano passado que 
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se concretizaram apenas no início de 2016. Atividades ligadas ao comércio, indústria 
e economia de forma geral estão estagnadas”, enfatiza Braga.  
 

Quando se trata da linha leve, a contração foi mais severa, de 44% para 5,91 mil 
unidades. O número é bastante inferior ao registrado em 2009, patamar mais baixo 

da série histórica até então, quando o mercado interno somou apenas 8,5 mil unidades 
no primeiro bimestre.  

 
A única categoria que apresentou crescimento é a que inclui implementos para food 
trucks, veículos de coleta de lixo hospitalar, entre outros. O crescimento nestes 

negócios foi de 13,9%, para 1,39 mil unidades. 
 

PREÇOS E VOLUMES BAIXOS  
 
A Anfir acredita que a situação difícil do setor vai se arrastar até que o cenário político 

fique mais definido, o que tende a melhorar a confiança na economia. “Não queremos 
incentivo, que podem até atrapalhar causando crescimento abrupto seguido por queda 

repentina. Precisamos é de crescimento do PIB”, avalia Braga.  
 
Segundo ele, as condições de financiamento pelo Finame/BNDES estão adequadas, 

com taxas de 14% a 16%, mas não há interesse do mercado em contratar a linha para 
comprar implementos por causa da economia fraca. Ele reforça que o crédito 

subsidiado por meio do PSI oferecido nos últimos anos causou antecipação de compras 
e teve efeito nocivo para as fabricantes de implementos. 
 

“Primeiro tivemos um crescimento rápido, que demoramos uns seis meses para 
assimilar. Depois veio a queda, que deixou muitas empresas com capacidade ociosa 

elevada e sem saber como administrar investimentos feitos recentemente”, destaca.  
 
A Anfir calcula que o potencial produtivo brasileiro seja de 215 mil implementos por 

ano. Com o volume registrado no primeiro bimestre, Braga estima que a ociosidade 
tenha alcançado 70% no setor. “É muito difícil para as empresas administrar isso.  

 
O nível de empregos, que chegou a 70 mil postos de trabalho há alguns anos, deve 
ter caído para perto de 35 mil”, estima.  

 
O presidente da entidade lembra que a queda de volume é semelhante à enfrentada 

pelas montadoras que fazem veículos pesados. Há, no entanto, uma diferença 
importante. Enquanto as fabricantes de veículos são empresas globais, que podem 
contar com o apoio da matriz em um momento como este, as produtoras de 

implementos são brasileiras, muitas delas de médio porte.  
 

Com a queda de volume, a disputa por vendas fica mais acirrada, o que agrava a 
dificuldade para manter a lucratividade destas companhias. “Estamos trabalhando 

hoje com preços de 2010 mesmo com todos os aumentos de custos que tivemos de lá 
para cá”, diz.  
 

EXPECTATIVAS  
 

Ainda que no primeiro bimestre a queda tenha tido proporção maior, a Anfir trabalha 
com a projeção de que os negócios vão encolher 15% em 2016, para cerca de 75 mil 
implementos. Para compensar ao menos parte dos resultados negativos do mercado 

interno, a entidade está empenhada em elevar as exportações. 
 

Entre janeiro e fevereiro foram vendidos a outros mercados 175 reboques e 
semirreboques brasileiros, com aumento de 63,5% sobre os resultados de um ano 
atrás.  

 



As exportações da linha leve não são contabilizadas porque normalmente não feitas 
pelas próprias montadoras. “Estamos organizando participação em eventos e rodadas 
de negócio em outros países da América Latina. Temos um produto muito exportável”, 

avalia Braga. 
 

Ele diz que, historicamente, as exportações ficam em torno de 5 mil equipamentos por 
ano, com participação de poucas empresas. O plano é abrir espaço para que mais 

fabricantes consigam vender seus produtos internacionalmente, aumentando este 
volume. 
 

Fiat Palio, Siena e Uno sairão de fábrica com pneus Dunlop 

 09/03/2016 - Fonte: Automotive Business  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

A partir deste mês os modelos Fiat Palio, Siena e Uno sairão de fábrica com o novo 
pneu Dunlop Enasave EC300+, na medida 175/65R14 82T, desenvolvido no centro 

técnico da empresa em Kobe, no Japão, e será produzido na planta da Dunlop em 
Fazenda do Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba (PR), e também estará 
disponível para o mercado de reposição. 

 
O pneu possui construção sem emendas, o que garante a uniformidade da estrutura e 

sua durabilidade. Segundo a empresa, o perfil arredondado e a melhor distribuição da 
área de contato auxiliam na capacidade de absorver impactos e reduzir desgastes 
irregulares causados pela superfície, tornando-o mais resistente.  

 
Além da FCA, a Dunlop fornece pneus para a nova Hilux da Toyota. A empresa informa 

que está em fase de negociação com outras montadoras no Brasil e pretende anunciar 
novidades ainda neste primeiro semestre. 
 

Mitsubishi cria série especial ASX-S 

 09/03/2016 - Fonte: Automotive Business  

 
 

 
 
 

 
 

 
A Mitsubishi criou para o utilitário esportivo ASX a série especial S, com 200 unidades 
e preço inicial de R$ 120.990. A nova opção recebe vários detalhes exclusivos como 

teto pintado de cinza, faróis com máscara negra, rodas de liga leve de 18 polegadas 
pintadas de cinza fosco e luzes diurnas de LED no para-choque.  

 
Muitas peças externas são pintadas da cor do veículo, como frisos e saias laterais. Os 

bancos de couro têm costura central e detalhes de tecido preto. Os dianteiros recebem 
aquecimento e o do motorista tem regulagem automática.  
 

Completo, o ASX-S tem sistema multimídia, controles de áudio e piloto automático no 
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volante, nove airbags e tração 4x4, além de controles de tração e estabilidade. É 
produzido em Catalão (GO) e tem três anos de garantia, sem limite de quilometragem.  
 

Outros itens que equipam o modelo são os sensores de estacionamento, de chuva e 
para acendimento automático dos faróis, chave presencial para abertura das portas e 

partida do motor e retrovisores externos retráteis, que se recolhem quando o veículo 
é travado. O ASX-S tem motor 2.0 de 160 cavalos e câmbio automático CVT.  

 

Betim decreta situação de calamidade financeira 

 09/03/2016 - Fonte: Diário do Comércio  

 
Preocupada com a situação econômica do município neste ano, a Prefeitura de Betim, 

na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), decretou ontem situação de 
calamidade financeira.  

 
A decisão foi publicada no “Diário Oficial do Município” de ontem e tem como principal 
objetivo solicitar auxílio ao governo de Minas Gerais e à União para que não haja a 

interrupção de serviços essenciais à população. 
 

 O Executivo municipal argumenta que, por conta da crise econômica nacional, a 
cidade sofre com queda na arrecadação e redução dos valores correspondentes às 
transferências de receitas. 

 
O decreto também busca alertar a população sobre a atual situação de Betim e 

informar aos outros entes federados que o município não é mais capaz de prestar os 
serviços com a mesma qualidade e quantidade como vinha fazendo até então. Um dos 
setores que mais preocupam a prefeitura é a saúde.  

 
De acordo com o secretário municipal de Finanças, Planejamento e Gestão, Gustavo 

Horta Palhares, o Executivo já procurou o Ministério da Saúde, em dezembro do ano 
passado, e a Secretaria de Estado de Saúde (SES), na última semana, mas não obteve 
a resposta esperada.  

 
Enquanto o primeiro negou a liberação de verbas, a segunda afirmou que o Estado 

não tem condições de dar suporte ao município no momento. Hoje, conforme Palhares, 
Betim investe 30% de seus recursos na saúde. 
 

No ano passado, o município arrecadou R$ 1,530 bilhão, R$ 167 milhões a menos do 
que esperava (R$ 1,697 bilhão). O secretário municipal de Finanças destaca ainda 

que, só com o repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 
Serviços (ICMS), principal receita de Betim, houve uma redução de 85,9 milhões em 
2015. A previsão inicial, segundo Palhares, era do repasse de R$ 771,5 milhões, mas 

o valor transferido pelo Estado foi de R$ 685,6 milhões. 
 

“Quando há uma queda de mais de 10% na receita levantada com o ICMS já é 
suficiente para criar uma situação caótica. Também tivemos queda de arrecadação em 
outras receitas. O repasse de recursos do Fundeb, por exemplo, foi R$ 14,6 milhões 

menor do que o previsto. E o que está sendo demonstrado até hoje é que não há sinais 
de recuperação nessa receita”, destaca o secretário. 

  
Corte - Palhares explica que, se em 2016 forem repetidos os valores do ano passado, 

a verba não será suficiente para custear os serviços. Ao longo de 2015, a prefeitura 
afirmou que fez um corte de cerca de R$ 100 milhões com gastos de pessoal e corrente 
com o intuito de diminuir os custos. 

 
Ao todo, 200 cargos comissionados foram extintos no início do ano passado e em maio 

houve redução em 20% dos salários dos comissionados remanescentes. 
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“Tudo isso reflete o desaquecimento da economia e mostra que, para 2016, o cenário 
que se vislumbra é de agravamento da situação. Por isso, a necessidade de comunicar 
à população e os entes a situação de calamidade do município”, ressaltou o secretário. 

 
A folha de pagamento dos servidores da Prefeitura de Betim de fevereiro e março 

também foi parcelada em duas vezes. Para quem recebe até R$ 2 mil líquidos, o 
pagamento é feito de forma integral no quinto dia útil. Acima desse valor, a segunda 

parcela é depositada uma semana depois. 
 
Diante do quadro, só haverá novos investimentos nas áreas de educação, saúde e 

segurança pública, segundo a prefeitura. Novos cargos e criação de emprego ou função 
com aumento de custos estão suspensos, exceto na saúde e educação. 

 

Usiminas pode ter aporte de pelo menos R$ 1 bilhão 

 09/03/2016 - Fonte: Exame 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Os sócios da Usiminas vão se encontrar na sexta-feira, 11, em reunião do conselho de 
administração da empresa, para discutir um aporte de, no mínimo, R$ 1 bilhão na 
companhia, apurou o jornal O Estado de S. Paulo.  

 
Sem caixa para tocar suas operações, a japonesa Nippon Steel, que faz parte do bloco 

de controle da companhia, estaria disposta a desembolsar até R$ 1 bilhão sozinha, 
caso os outros sócios não queiram fazer a capitalização, segundo uma fonte 
familiarizada com o negócio. 

 
Para dar fôlego à siderúrgica mineira, o grupo ítalo-argentino Ternium, subsidiária da 

Techint, que também faz parte do bloco de controle, é a favor da utilização de parte 
do caixa da Mineração Usiminas (Musa) e da operação de "stand still" (congelamento 
de dívidas) para renegociar alongamento com os bancos.  

 
A reportagem apurou que a Musa poderá repassar cerca de R$ 500 milhões para o 

caixa da siderúrgica, que corre riscos de entrar em recuperação judicial. 
 
Os dois sócios do bloco de controle, que se desentendem desde setembro de 2014, 

estão cientes da atual situação financeira do grupo e buscam saídas para salvar a 
companhia. 

 
Entre os maiores credores estão os bancos JBIC (Japan Bank for International 
Cooperation), BNDES, Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil.  

 
Os bancos condicionam o alongamento das dívidas a um aporte dos acionistas. Entre 

2016 e 2017, os débitos a serem pagos somam quase R$ 4 bilhões. Só neste mês, 
vencem cerca de R$ 500 milhões. 

 
Em nota, a Ternium informou que "as melhores alternativas de curto prazo para aliviar 
o endividamento da companhia e proteger todos os acionistas e bancos nacionais são 

a utilização imediata do recurso disponível na Mineração Usiminas".  
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Além disso, o grupo é a favor de uma negociação para prolongar os vencimentos de 
curto prazo da Usiminas e de "um aporte limitado de capital, a fim de evitar diluições 
desnecessárias." 

 
A companhia informou que mantém diálogo constante com os outros acionistas para 

chegar a uma solução. "Tais premissas confirmam o compromisso da Ternium com o 
futuro da Usiminas", afirma a nota.  

 
O grupo, que está fora da gestão da siderúrgica por causa das desavenças com a 
Nippon, reiterou que é a favor de buscar uma solução estratégica de longo prazo a 

Usiminas, a fim de garantir a sobrevivência da empresa. 
 

Balanço frágil  
Em 2015, a siderúrgica mineira encerrou com receita de R$ 10,2 bilhões, queda de 
13,25% sobre 2014. No período, o prejuízo líquido ficou em R$ 3,6 bilhões e a dívida 

acumulada líquida somou R$ 7,9 bilhões. 
 

A empresa colocou ativos à venda. O Credit Suisse tem o mandato para a venda da 
Usiminas Mecânica, de bens de capital. Procurada, a Usiminas não retornou o pedido 
de entrevista. A Nippon não comentou.  

 

Produção industrial cai em 12 de 15 locais avaliados 

 09/03/2016 - Fonte: Exame 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Em janeiro de 2016, a produção da indústria encolheu em 12 dos 15 locais que 
integram a Pesquisa Industrial Mensal, na comparação com o mesmo mês do ano 

anterior, informou nesta quarta-feira, 9, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).  
 

No maior parque industrial do País, São Paulo, a queda foi de 16,1%. O IBGE destacou 
que janeiro de 2016 (20 dias) teve um dia útil a menos do que igual mês do ano 

anterior (21). 
 
Os recuos mais intensos foram registrados por Amazonas (-30,9%), Pernambuco (-

29,4%) e Espírito Santo (-26,3%).  Além desses três Estados e de São Paulo (-16,1%), 
Minas Gerais (-18,3%) e Rio de Janeiro (-14,1%) também apontaram resultados 

negativos mais acentuados do que a média nacional (-13,8%). 
 
Paraná (-13,6%), Goiás (-13,4%), Santa Catarina (-11,2%), Ceará (-9,7%), Rio 

Grande do Sul (-5,7%) e Região Nordeste (-3,2%) completaram o conjunto de locais 
com taxas negativas na comparação de janeiro com igual mês de 2015. Na contramão, 

Pará (10,5%), Bahia (10,3%) e Mato Grosso (9,3%) foram os únicos Estados com 
avanços.  

 
Segundo o IBGE, essas altas foram impulsionadas pelo comportamento positivo vindo 
de "indústrias extrativas (minérios de ferro em bruto), no primeiro local; de coque, 

produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (óleo diesel e óleos combustíveis), 
no segundo; e de produtos alimentícios (carnes de bovinos frescas ou refrigeradas), 

no último". 
 

http://exame.abril.com.br/economia/noticias/producao-industrial-cai-em-12-de-15-locais-avaliados
http://www.exame.com.br/topicos/industria
http://www.exame.com.br/topicos/ibge


Cobre opera em alta, após atingir mínima em quatro dias em Londres 

 09/03/2016 - Fonte: Isto É Dinheiro 
 

O cobre opera em alta na manhã desta quarta-feira, recuperando-se de fortes quedas 
na sessão anterior, quando o contrato na London Metal Exchange (LME) caiu 2,6% e 
o da Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), recuou 

2,69%. 
 

Às 9h17 (de Brasília), o cobre para três meses subia 1%, a US$ 4.915,50 a tonelada 
na LME, após chegar a recuar à mínima em quatro dias mais cedo, a US$ 4.849,50 a 
tonelada. Às 9h35, o cobre para maio avançava 0,43%, a US$ 2,2315 a libra-peso, na 

Comex. 
 

Mais adiante, o mercado espera que as operações voltem a se concentrar nos 
fundamentos.  

 
O ANZ Research afirma em relatório que o avanço nos preços em fevereiro deu aos 
mercados certo fôlego, mas agora que uma onda de cobertura de posições vendidas 

foi encerrada, serão necessárias notícias positivas nos fundamentos para levar os 
preços para cima.  

 

Montadoras não conseguem esvaziar pátios 

 09/03/2016 - Fonte: Diário do Comércio 
Volkswagen respondeu por 19.840 emplacamentos/Alisson J. Silva 
As vendas da Fiat Chrysler Automóveis (FCA), com planta em Betim, na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), somaram 21.723 unidades no mês passado.  
 

Esse número é 20,7% menor que os 27.110 automóveis e veículos comerciais leves 
comercializados pela montadora no primeiro mês de 2016 e 40% inferior às vendas 
de fevereiro de 2015. Com o resultado, a montadora manteve a segunda posição no 

mercado brasileiro, 15,12% do market share nacional. 
 

O balanço do mercado automotivo foi divulgado ontem pela Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e indicou que o maior volume de 
vendas mais uma vez foi registrado pela General Motors (GM), que vendeu 21.723 

unidades, o equivalente a 15,29% do mercado. Em terceiro lugar apareceu a 
Volkswagen com 19.840 emplacamentos (15,12%) no segundo mês deste exercício. 

 
De maneira geral, os números refletem os impactos do desaquecimento econômico 
nacional no setor automotivo.  

 
As três primeiras colocadas no ranking de vendas apresentaram recuo no volume 

comercializado em relação ao mesmo período do ano passado. Também naquela 
época, a Fiat liderava as vendas de automóveis e comerciais leves no País, com 
20,04% do market share. 

 
Destaca-se ainda o desempenho da montadora italiana no decorrer de 2015. Conforme 

já publicado, no ano passado, as vendas da Fiat despencaram 37,1% em relação a 
2014. A companhia vendeu 439.165 automóveis e comerciais leves sobre as 698.145 
unidades no ano anterior. Ao todo, foram 258.980 veículos a menos. 

 
Medidas - Esse cenário justifica uma série de medidas que vêm sendo adotadas pela 

Fiat desde 2014 - quando as vendas já haviam caído 8,5% em relação às de 2013 - 
para ajustar a produção à demanda encolhida por causa da crise econômica nacional.  

 

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/financas/20160309/cobre-opera-alta-apos-atingir-minima-quatro-dias-londres/350642
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=montadoras_nao_conseguem_esvaziar_patios&id=166675


Entre as medidas, a companhia vem realizando uma série de paradas técnicas e férias 
coletivas na unidade produtiva de Minas Gerais. Só no ano passado foram 41 dias de 
paradas técnicas e 70 de férias coletivas.  

 
Isso significa 111 dias a menos de operação nas linhas. Neste exercício, a companhia 

já concedeu outras férias entre o fim de janeiro e meados de fevereiro. 
 

Além disso, ainda de acordo com os dados da Fenabrave, as vendas da Iveco Latin 
America, subsidiária da CNH Industrial, especializada na fabricação de veículos 
pesados, com planta em Sete Lagoas, na região Central do Estado, ficaram 

praticamente estáveis em fevereiro frente a janeiro. Ao todo, a empresa emplacou 
269 unidades de caminhões e ônibus no mês passado contra as 266 do mês anterior. 

 
Mas esse número é 42,8% menor que o registrado em igual mês do ano passado 
(471).  

 
Dessa forma, a companhia encerrou o mês na sexta posição do ranking das fabricantes 

de caminhões, com fatia de 5,78% de mercado. No acumulado do primeiro bimestre 
de 2016, as vendas da montadora somaram 535 veículos 
 

Curitiba sedia Rodada de Negócios com Taiwan 

 09/03/2016 - Fonte: Câmara Brasil /Taiwan 

 
Representantes de empresas de Taiwan vêm ao Paraná em março para participar de 

Rodada de Negócios com empresas paranaenses. Organizada pela Taitra (órgão 
semigovernamental de promoção do comércio bilateral entre Taiwan e Brasil) com 
apoio do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e da Fiep, a comitiva de fornecedores 

vem em busca de importadores, distribuidores, representantes e parceiros comerciais 
para joint-venture. 

 
A missão comercial percorrerá quatro cidades da América Latina. Após passar pela 
Cidade do México (México), Lima (Peru) e Bogotá (Colômbia), o grupo chega a Curitiba 

para uma rodada de negócios com a presença de dezoito empresas taiwanesas de 
setores como papelaria e escritório; equipamentos esportivos; autopeças e acessórios; 

correias de transmissão; máquina ferramental de conformação; ferramentas, 
ferragens, metais sanitários e rodízios; elétrico, eletrônico, Iluminação e energia solar. 

 

O evento, gratuito, ocorre no Hotel Four Points by Sheraton, em Curitiba, no dia 17 de 
março, das 10h às 17h. Para participar é preciso preencher ficha de inscrição on-line 

(taitra1.typeform.com/to/ADXdep), indicando o período de preferência (manhã ou 
tarde) e as empresas com as quais deseja se reunir. 
 

Serviço:  
Rodada de Negócios com empresas de Taiwan 

Data: 17/03, das 10h às 17h 
Local: Hotel Four Points by Sheraton (Av. Sete de Setembro, 4211 - Batel, Curitiba – 
PR) 

Inscrições on-line: taitra1.typeform.com/to/ADXdep 
Informações: (11) 3283-1811 / ttcbsp@taitra.org.tw 

 
 

mailto:ttcbsp@taitra.org.tw


 
 
 

Consulta pública sobre uma possível mudança na metodologia para 
estabelecer o dumping nas investigações de defesa comercial em relação à 
República Popular da China  

 09/03/2016 - Fonte: CNI 

 
Até o próximo dia 20 de abril, encontra-se em andamento consulta pública realizada 

pela Comissão Europeia a respeito das eventuais mudanças na metodologia utilizada 
nas investigações antidumping, no âmbito do bloco europeu, tendo como objeto as 
importações originárias da China, a partir de 11 de dezembro de 2016.  

 
Conforme informa a própria Comissão Europeia, o objetivo da consulta é obter 

informações a respeito dos eventuais impactos econômicos e sociais decorrentes dos 
cenários possíveis a partir de dezembro. 
 

A partir dessas informações, será avaliada a necessidade e termos de eventuais 
mudanças nas regras atualmente vigentes no âmbito da União Europeia que regem as 

investigações antidumping no contexto daquele bloco.  
 

Importante observar que, em que pese o fato de que a consulta diga respeito às regras 
aplicáveis especificamente às investigações realizadas no contexto da UE, eventuais 
mudanças podem resultar em desvios de comércio a favor ou contra setores da 

indústria brasileira tanto no mercado doméstico como europeu. 
 

Segue link referente à consulta:  
 
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=191 

 
Informamos que a CNI acompanhará o tema e enviará maiores informações 

oportunamente, na medida em que forem disponibilizadas pela Comissão Europeia. 
 
 

 
  

 

http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=191
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=191
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=191
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=191


Riscos contábeis e patrimoniais ligados ao novo CPC – Código de Processo 

Civil 

 09/03/2016 - Fonte: Gaia, Silva, Gaede & Associados - Advogados 

 
Muito se tem tratado sobre as alterações processuais do novo Código de Processo Civil, 

que entrará em vigor no próximo dia 18/03/16, mas pouco tem se comentado sobre 
os elevados riscos contábeis e patrimoniais para as empresas, se ele não for bem 

observado ou cumprido. 
 
Dentre as importantes mudanças do novo CPC, gostaríamos de dar destaque a duas: 

condenações progressivas (e eventualmente cumulativas) de honorários advocatícios, 
dentre outras hipóteses, à medida em que novos recursos são interpostos e as 

elevadas multas a serem impostas às partes, em especial em casos de litigância de 
ma-fé ou de protelação indevida do processo. 
 

Isso, por si só, em especial às empresas que se encontram na posição de devedoras 
em um processo, já tornam as mudanças relevantes. Ou seja, enquanto o CPC anterior 

era usado por alguns advogados para protelar ao máximo o processo e empurrar o 
momento do pagamento da dívida para o mais longe possível, hoje esse procedimento 
pode sair caríssimo para a parte que protelar o processo. 

 
Há uma visível busca pela mudança de cultura em relação à forma como deve ser 

tratado o processo civil e isso já trará impactos patrimoniais bastante relevantes para 
quem não estiver atento a essa mudança. 
 

Mas, a questão que mais gostaríamos de destacar se refere à forte necessidade de 
uma estreita sintonia entre o advogado e o cliente. 

 
Há momentos processuais onde, na adequada condução de um caso concreto, o 
advogado pode ter uma dúvida efetiva sobre a condução que ele deve dar. E a decisão 

nem sempre pode ser apenas do advogado. Há hoje, ainda com maior razão e força, 
a necessidade da estreita colaboração entre o cliente e o advogado. 

 
Os riscos inerentes às respectivas fases judiciais precisam ser esclarecidos e discutidos 
com os clientes, em especial com aqueles que têm departamentos jurídicos internos. 

 
A decisão de recorrer de uma decisão que foi contrária ao interesse da parte traz como 

consequência o agravamento da condenação em honorários de sucumbência, caso o 
recurso não seja provido. E aí, será mesmo, então, que é necessário aquele recurso? 
Esta é uma questão que precisa ser avaliada criteriosamente entre cliente e advogado. 

 
Além disso, não é demais lembrar que nas demandas de valores mais expressivos, 

algumas dessas novas condenações podem, inclusive, trazer reflexos nas 
demonstrações financeiras das empresas. 

 
Trata-se, pois, de um tema atraente, palpitante e cuja profundidade de análise 
demandaria tomar um tempo enorme do leitor.  

 
Assim, o objetivo desse informativo é tão somente chamar a atenção para os riscos 

patrimoniais que as mudanças do CPC podem trazer, caso não haja a devida sintonia 
entre o cliente e o seu advogado na tomada de decisões processuais. 
 

 
 

 
 

http://gsga.com.br/v3/gsga_informe/riscos-contabeis-e-patrimoniais-ligados-ao-novo-cpc-codigo-de-processo-civil/
http://gsga.com.br/v3/gsga_informe/riscos-contabeis-e-patrimoniais-ligados-ao-novo-cpc-codigo-de-processo-civil/


Aumento de licença-paternidade para 20 dias é sancionado por Dilma 

 09/03/2016 - Fonte: Agência Senado 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou sem vetos, na terça-feira (8), a 

Lei 13.257/2016, que estabelece um Marco Legal para a Primeira Infância. Publicada 
no Diário Oficial da União desta quarta-feira (9), a norma estabelece um conjunto de 

ações para o início da vida, entre zero e seis anos de idade. Uma das inovações da 
norma é a ampliação da licença-paternidade, de cinco para 20 dias, para os 
trabalhadores de empresas inscritas no Programa Empresa-Cidadã. 

 
Os empregados terão direito também a até dois dias para acompanhar consultas 

médicas e exames complementares durante a gravidez de sua esposa e por um dia 
por ano para acompanhar filho de até seis anos em consulta médica. 
 

A norma, originária do projeto (PLC 14/2015), aprovado pelo Senado em 3 de 
fevereiro, estabelece como questões prioritárias a serem cuidadas na primeira 

infância: saúde, alimentação, educação, convivência familiar e comunitária, 
assistência social, cultura, lazer, espaço e meio ambiente. 
 

Pela lei, as políticas públicas voltadas para atender os direitos da criança na primeira 
infância devem levar em conta o interesse da criança; incluir a participação da criança 

na definição das ações que lhe digam respeito; respeitar a individualidade e os ritmos 
de desenvolvimento das crianças; valorizar a diversidade entre as crianças e reduzir 
as desigualdades no acesso aos bens e serviços. 

 
Devem ser consideradas como áreas prioritárias para as políticas públicas: saúde, 

alimentação educação infantil, convivência familiar e comunitária, assistência social à 
família, cultura, o brincar e o lazer, o espaço e o meio ambiente, bem como a proteção 
contra a violência e a pressão consumista, e a prevenção de acidentes. 

 
A Lei 13.257/2016 determina que as gestantes e as famílias com crianças na primeira 

infância deverão receber orientação sobre maternidade e paternidade responsáveis, 
aleitamento materno, alimentação complementar saudável, crescimento e 
desenvolvimento infantil integral, prevenção de acidentes e educação sem uso de 

castigos físicos. A ideia é a formação e a consolidação dos vínculos afetivos e o 
estímulo ao desenvolvimento integral na primeira infância. 

 
A norma assegura às mulheres o acesso aos programas de saúde da mulher e de 
planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada 

no âmbito do Sistema Único de Saúde. Segundo a lei, a mulher terá direito a um 
acompanhante durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto 

imediato. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão organizar 
espaços lúdicos em locais públicos e privados onde circulem crianças. 

 
A expansão da educação infantil, segundo a lei sancionada, deverá assegurar a 
qualidade da oferta, com instalações e equipamentos que obedeçam a padrões de 

infraestrutura estabelecidos pelo Ministério da Educação. 
 

O Marco Legal também obriga a União a manter registros com os dados do crescimento 
e desenvolvimento da criança. Além disso, a União deverá informar à sociedade quanto 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/03/09/aumento-de-licenca-paternidade-para-20-dias-e-sancionado-por-dilma
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/119618


gastou em programas e serviços para a primeira infância. A mesma obrigação terá os 
estados e municípios. 
 

A relatora do PLC 14/2015 no Senado, senadora Fátima Bezerra (PT-RN), disse que a 
proposta faz parte de uma "agenda cidadã" e está em consonância com o Plano 

Nacional de Educação e com o Plano de Ações Articuladas. 
 

Lei acrescenta faltas legais à CLT e amplia a licença-paternidade 

 09/03/2016 - Fonte: COAD 
 

Foi publicada no Diário Oficial de hoje, 9-3, a Lei 13.257, de 8-3-2016, que altera, 
dentre outras normas, o artigo 473 da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei 5.452/43, para incluir novas hipóteses de faltas legais, e a 
Lei 11.770/2008, que instituiu o Programa Empresa Cidadã, para ampliar a licença-

paternidade. 
 
Dentre as novidades, destacamos: 

 
– a partir de hoje, 9-3-2016, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço 

sem prejuízo do salário: 
 

a) por até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares 

durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira; 
 

b) por 1 dia ao ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica; a 
prorrogação da licença-paternidade por 15 dias, ampliando sua duração de 5 
para 20 dias, para o empregado de pessoa jurídica que aderir ao Programa 

Empresa Cidadã. Ressaltamos que o referido direito depende do cumprimento 
de norma legal para produção de efeitos. 

 

http://www.coad.com.br/newsletter/coad-urgente/1587
http://emkt.coad.com.br/emkt/tracer/?2,2943149,01e7a801,4f75,1

