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ESTADO DO PARANÁ AUTORIZA PARCELAMENTO DO ICMS-ST DECLARADO EM
GIA-ST



RENAULT CONTRATA 550 TEMPORÁRIOS NO PARANÁ



MERCEDES COLOCA MAIS 500 FUNCIONÁRIOS EM LICENÇA REMUNERADA



PESQUISA REVELA PERFIL DA INDÚSTRIA 4.0 NO BRASIL



PELO 4º MÊS SEGUIDO, GOVERNO DO RS PARCELA SALÁRIOS DE SERVIDORES
PÚBLICOS



CONFIRA AS DEZ CIDADES QUE MAIS GERARAM EMPREGOS NO PARANÁ EM 2016



BRASIL CAI PELO 6.º ANO E FICA COMO 5.º PIOR EM RANKING DE COMPETITIVIDADE



ARTIGO: ABERRAÇÃO



DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA CRESCE 150% EM ABRIL



NO AMAZONAS, POLO NAVAL CRESCE, MAS NÃO APARECE



ABIMAQ PREVÊ CÂMBIO ENTRE R$ 3,70 E R$ 3,80 NO FINAL DE 2016



FINANCIAMENTOS RECUAM R$ 24,6 BI EM UM ANO



GOVERNO FRANCÊS PODE VENDER SUA PARTE NA PSA



FORD GT CONQUISTA MAIS UM PRÊMIO DE DESIGN



MULTILASER LANÇA APLICATIVO QUE FAZ DIAGNÓSTICO DO CARRO



GRUPO PSA PROMETE QUATRO CARROS ELÉTRICOS ATÉ 2021



HONDA CITY DX PASSA A TER OPÇÃO DE CÂMBIO CVT



HONDA ENTREGA 1º NSX 2017 MONTADO NOS EUA



FOTON RENOVA PARTE DA FROTA DE CAMINHÕES LEVES DA RG LOG



PESQUISA REVELA QUE TECNOLOGIA É FOCO DE INVESTIMENTO PARA DIRETORES
FINANCEIROS



MINAS E ENERGIA CONFIRMA LUIZ AUGUSTO BARROSO COMO NOVO PRESIDENTE
DA

EPE



CONFIANÇA DO SETOR DE SERVIÇOS SOBE 1,2 PONTOS EM MAIO, APONTA FGV



CONFIANÇA DO CONSUMIDOR ATINGE MAIOR INDICADOR DESDE JANEIRO DE 2015,
DIZ

CNI



TARIFAS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS SOBEM NESTA QUARTA-FEIRA NO PARANÁ



SAIBA QUAIS SÃO AS DEZ CIDADES QUE MAIS FECHARAM VAGAS NO PARANÁ EM
2016



JAC MOTORS PERDE BENEFÍCIO FISCAL E TERÁ DE DEVOLVER R$ 180 MILHÕES AO
GOVERNO



EDITORIAL: TEMER E A LENIÊNCIA COM SILVEIRA



DESEMPREGO BATE 11,2% E ATINGE 11,4 MILHÕES DE PESSOAS; É O PIOR DESDE
2012



ESTRADAS DO PARANÁ PIORARAM DESDE 2005, APONTA RELATÓRIO DA CNT



VOLKSWAGEN DIVULGA AUMENTO INESPERADO DE LUCRO NO PRIMEIRO TRIMESTRE



ANEEL DECIDE MANTER BANDEIRA VERDE PARA CONTA DE LUZ NO MÊS DE JUNHO



BENDINE RENUNCIA E PARENTE ASSUME PETROBRAS NA QUINTA-FEIRA



PREÇO DO GÁS NATURAL SERÁ REDUZIDO A PARTIR DE HOJE EM SP



DAVID SALAMA ACUMULARÁ DIRETORIA DE RI DA CSN APÓS SAÍDA DE CAFFARELLI



MINISTRO DA FAZENDA AFIRMA QUE GOVERNO PODE FAZER CONCESSÕES E
PRIVATIZAÇÕES PARA AUMENTAR ARRECADAÇÃO



PLANO DE CISÃO DA ALCOA ACENDE DISPUTA COM PARCEIRA AUSTRALIANA
ALUMINA



CENTRAIS QUEREM 'REFAZER AS CONTAS' DA PREVIDÊNCIA E MELHORAR GESTÃO



METROVIÁRIO DE SP TEM AUMENTO ACIMA DA INFLAÇÃO EM 9 DOS ÚLTIMOS 10
ANOS
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PACTO

UE-MERCOSUL
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NOVAS PLACAS DE VEÍCULOS COMEÇAM A VALER EM 2017 NO MERCOSUL



FIEP FIRMA TERMO DE COOPERAÇÃO COM PROVÍNCIA CHINESA

CÂMBIO
EM 31/05/2016
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4,015
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Estado do Paraná autoriza Parcelamento do ICMS-ST Declarado em GIA-ST
31/05/2016 – Fonte: Gaia Silva Gaede & Advogados Associados
O Governo do Estado do Paraná, por meio do Decreto nº 4.122/2016, autorizou o
parcelamento do ICMS-Substituição Tributária declarado até março de 2016 na Guia
de Informação e Apuração – Substituição Tributária (GIA-ST).
O débito do imposto, inscrito ou não em dívida ativa, poderá ser parcelado, no período
de 18 de maio a 15 de julho de 2016, em até oito parcelas mensais, iguais e
sucessivas, a depender da data da efetivação da adesão, conforme demonstrado
abaixo:
i.
se a adesão for efetivada em maio de 2016, será autorizado o parcelamento em
até 8 parcelas;
ii.
se a adesão for efetivada em junho de 2016, será autorizado o parcelamento
em até 7 parcelas;
iii.
se a adesão for efetivada até o dia 15 de julho de 2016, será autorizado o
parcelamento em até 6 parcelas.
De acordo com o decreto, o pagamento da primeira parcela deverá ser realizado na
data da concessão do parcelamento e o das demais até o dia 25 dos meses
subsequentes.
Por fim, cabe salientar que o inadimplemento em relação ao referido parcelamento
resultará na inscrição do saldo devedor em dívida ativa, para o prosseguimento da
cobrança.
Renault contrata 550 temporários no Paraná
31/05/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

A Renault anunciou nesta segunda-feira (30) a contratação temporária de 550
trabalhadores para sua fábrica de veículos de passeio, no Complexo Ayrton Senna, em
São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba).
“A medida visa atender a uma demanda momentânea de exportação e, por isso, serão
utilizados contratos de duração determinada válidos por seis meses”, informou a
montadora em nota enviada à imprensa.
O anúncio da companhia francesa vem em um momento em que muitas montadoras
estudam acelerar demissões para reduzir o número de trabalhadores ociosos, uma vez
que as medidas adotadas até agora não surtiram o efeito esperado para baixar os
estoques.
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC), a Renault emprega
5,2 mil pessoas no Paraná, das quais 3,6 mil nas linhas de produção. A empresa havia
cortado 470 funcionários das fábricas de veículos de passeio e utilitários em fevereiro
do ano passado, após a conclusão de um plano de demissões voluntárias (PDV).
Diferentemente de outras montadoras da região, como Volkswagen, Volvo e CNH
Industrial, desde então a Renault não recorreu a outras medidas de controle de

pessoal, como layoffs (suspensão temporária dos contratos de trabalho) ou reduções
de jornada e salário.
Há menos de duas semanas, a Volvo estendeu até dezembro o prazo de adesão para
um PDV, suspendendo pelo menos até o fim do ano 400 demissões que havia
programado.
Prejuízo
No fim de abril, quando divulgou seu mais recente balanço financeiro, a Renault
informou que o número de veículos produzidos em São José dos Pinhais caiu 20% no
ano passado, de 253,7 mil unidades em 2014 para 202,1 mil em 2015.
A “forte turbulência econômica no cenário nacional”, segundo a empresa, foi
determinante para o prejuízo de R$ 828 milhões apurado em 2015, o triplo da perda
registrada no ano anterior.
Mercedes coloca mais 500 funcionários em licença remunerada
31/05/2016 – Fonte: Diário do GABC

A Mercedes-Benz colocou ontem mais 500 funcionários da fábrica de São Bernardo em
licença remunerada. Com isso, chega a quase 1.800 o total de operários afastados –
outro grupo, de cerca de 1.300, já estava em casa desde fevereiro.
O objetivo da medida é ajustar a produção à queda na demanda por ônibus e
caminhões zero-quilômetro no País: as vendas desse tipo de veículo caíram 35,29%
no primeiro quadrimestre de 2016 na comparação com o mesmo período do ano
passado, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos
Automotores).
Segundo a multinacional alemã, o volume de produção de veículos comerciais da
marca no Brasil recuou ao patamar de 1984, enquanto o nível de vendas voltou ao
ano de 1999.
A informação vai ao encontro dos dados divulgados na semana passada pelo
Observatório Econômico da Universidade Metodista, segundo os quais, a indústria do
Grande ABC opera com somente 56% de sua capacidade instalada. Ou seja, 44% de
ociosidade. Na Mercedes, esse percentual chega perto de 50%.
O início do afastamento de mais uma turma coincide com o fim do período de vigência
do PPE (Programa de Proteção ao Emprego), que acaba hoje.
O plano emergencial foi lançado pelo governo federal no ano passado e permite que
as empresas comprovadamente afetadas pela crise econômica reduzam
temporariamente a carga horária e os salários pagos aos trabalhadores. Mesmo após
o término, o acordo prevê mais dois meses de estabilidade aos operários da fábrica.
Desde o início do mês passado, a empresa, que foi a primeira montadora a aderir ao
PPE no País, já sinalizava que não tinha intenção de prorrogar a vigência do programa.

No dia 4 de maio, o presidente da Mercedes para a América Latina, Philipp Schiemer,
afirmou, durante evento de aniversário da montadora, que o plano perdera a utilidade
e que não resolveu os problemas de excesso de pessoal na fábrica, cujo excedente
estimado é de aproximadamente 2.000 funcionários. A planta hoje possui cerca de
9.800 empregados.
O anúncio gerou protesto por parte dos trabalhadores, que chegaram a paralisar a
produção por um dia para forçar a empresa a negociar com o Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC. Apesar da pressão, a montadora não recuou na sua decisão de
não prorrogar o PPE.
A empresa diz, entretanto, que adotou outras medidas para preservar a mão de obra,
como a própria ampliação da licença remunerada. Ao longo do ano passado, a
multinacional lançou mão de outros mecanismos de ajuste, como o lay-off (suspensão
temporária do contrato de trabalho), modelo em que o governo federal, por meio do
FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), paga parte dos salários dos participantes – o
contrato de trabalho pode ser suspenso por período de dois a cinco meses, para
participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional
oferecido pelo empregador; se for mantido o afastamento do mesmo pessoal, a
empresa passa a arcar com valor integral do salário.
Ao adotar a licença remunerada, a Mercedes baixa a produção, para adequá-la ao
ritmo do mercado e economiza em vale-transporte, vale-refeição e também na compra
de insumos para a fábrica e na conta de luz.
Metalúrgicos farão assembleia amanhã de manhã para deliberar qual será a postura
dos operários diante da negativa da empresa em prorrogar o PPE.
A previsão é a de que haja um ato em frente à fábrica para forçar a direção da
multinacional a reabrir o canal de negociação, de modo que se evite possíveis
demissões após o período de estabilidade.
PDV - Outra ferramenta lançada pela empresa para tentar reduzir o nível de mão de
obra é a abertura, também a partir de hoje, de PDV (Programa de Demissão
Voluntária), cujo prazo para adesões vai até o dia 8 de julho.
Está sendo ofertado o equivalente a meio salário adicional por ano mais um incentivo
que vai variar conforme o tempo de casa de cada um. O limite a ser pago por
colaborador é de R$ 115 mil – em programa semelhante no ano passado, o teto era
de R$ 65 mil.
Pesquisa revela perfil da indústria 4.0 no Brasil
31/05/2016 – Fonte: Bem Paraná

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) anunciou hoje (30) que concluiu a primeira
pesquisa nacional sobre adoção de tecnologias digitais relacionadas à era da
manufatura avançada, a chamada indústria 4.0. A nova lógica de produção se refere
à integração digital das diferentes etapas da cadeia de valor dos produtos industriais,
desde o desenvolvimento até o uso, e envolve a criação de novos modelos de negócio,
produtos e serviços a eles atrelados. A pesquisa engloba 2.225 empresas de todos os
portes e foi feita entre 4 e 13 de janeiro de 2016.

De acordo com a CNI, a maior parte dos esforços feitos pela indústria no Brasil está
na fase dos processos industriais: 73% das empresas que afirmaram usar ao menos
uma tecnologia digital, fazem isso na etapa de processos.
Outras 47% utilizam ferramentas digitais na etapa de desenvolvimento da cadeia
produtiva e apenas 33% em novos produtos e novos negócios.
A pesquisa mostra também que a indústria brasileira, em um primeiro momento,
otimiza processos para, só então buscar aplicações mais voltadas ao desenvolvimento,
a produtos e novos modelos de negócios.
Segundo o gerente de Pesquisa e Competitividade da CNI, Renato da Fonseca,
considerando que a indústria brasileira precisa competir globalmente e que se encontra
atrás nessa corrida, é preciso saltar etapas. Para ele, o esforço de digitalização precisa
ser realizado simultaneamente, informou por meio de nota.
A Confederação informou também que a digitalização é o primeiro passo para a
indústria entrar nesse novo patamar tecnológico e que, em outros países onde esse
processo está mais avançado, já houve aumento da produtividade e redução de custos
de manutenção de equipamentos e do consumo de energia, além do aumento da
eficiência do trabalho.
Infraestrutura
A pesquisa mostra, entre outras coisas, que a indústria brasileira ainda está se
familiarizando com a digitalização e com os impactos que pode ter sobre a
competitividade.
O desconhecimento é significativamente maior entre as pequenas empresas (57%).
Na avaliação da CNI, é preciso aproximar especialistas e indústria para ampliar o
conhecimento sobre os ganhos que o país pode ter com a mudança de patamar da
indústria.
Por outro lado, destaca, o governo pode contribuir para o aumento da digitalização no
Brasil se promover a infraestrutura digital, investindo e estimulando a capacitação
profissional e também a criação de linhas de financiamentos específicas.
Pelos dados da pesquisa, pouco menos da metade das empresas industriais utiliza, no
mínimo, uma das dez tecnologias digitais listadas na pesquisa, como automação digital
sem sensores; prototipagem rápida ou impressão 3D; utilização de serviços em nuvem
associados ao produto ou incorporação de serviços digitais nos produtos.
Para 66% das empresas, o custo de implantação é a principal barreira interna à adoção
de tecnologias digitais.
Pelo 4º mês seguido, governo do RS parcela salários de servidores públicos
31/05/2016 – Fonte: UOL
COMENTE

O governo do Rio Grande do Sul vai parcelar o salário do funcionalismo estadual ligado
ao Executivo pelo quarto mês consecutivo. Nesta terça-feira (31), será depositada
uma parcela individual de até R$ 3.500 líquidos referente à folha de maio. Isso é
suficiente para o pagamento integral de 73% dos servidores. A previsão é que os
vencimentos sejam totalmente complementados até 13 de junho.

A linha de corte de R$ 3.500 é maior do que a de meses anteriores - em abril, por
exemplo, a parcela inicial foi de R$ 2.000. Um dos motivos que explicam o deficit
menor é a liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) que impede o Tesouro Nacional
de reter repasses federais ou bloquear as contas do Estado pelo atraso no pagamento
da dívida com a União.
Em contrapartida, as contas do Rio Grande do Sul foram impactadas negativamente
pela entrada em vigor de uma nova parcela do reajuste salarial para os servidores da
área da segurança pública. O aumento foi concedido pelo ex-governador Tarso Genro
(PT), antecessor de José Ivo Sartori (PMDB).
Desde que assumiu, em janeiro do ano passado, Sartori vem implementando uma
série de medidas de ajuste fiscal. Nesta semana, o secretário da Fazenda do Rio
Grande do Sul, Giovani Feltes, está em Brasília para participar da rodada de
negociações com o governo federal a respeito da dívida dos Estados com a União.
A renegociação da dívida é considerada essencial pela equipe de Sartori para que o
Estado possa reequilibrar seu quadro fiscal num ambiente de desaquecimento
econômico e queda na arrecadação.
O parcelamento de salários no Rio Grande do Sul atinge funcionários ativos, inativos
e pensionistas ligados ao Poder Executivo. Servidores estaduais do Legislativo e do
Judiciário ficam livres do escalonamento.
De acordo com dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda do RS, a folha do Poder
Executivo fechou o mês de maio em R$ 1,408 bilhão. Desse montante, o valor líquido
dos salários corresponde a R$ 1,181 bilhão. O restante se refere a compromissos do
Tesouro estadual com as consignações e os tributos incidentes.
Confira as dez cidades que mais geraram empregos no Paraná em 2016
31/05/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Em tempos de crise e com índice de desemprego em alta, Capanema desponta como
a cidade com o maior número de contratações no Paraná entre os meses de janeiro e
abril de 2016. O município da Região Sudoeste criou 1.816 novas vagas com carteira
assinada no período, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.
Parte desse bom resultado está na retomada das atividades do frigorífico que voltou a
contratar na cidade e, recentemente, admitiu 650 novos funcionários. Esse
desempenho fez com que Capanema ficasse muito à frente de outras cidades no
ranking do Caged. Prova disso é que o pequeno município de 63 mil habitantes criou
três vezes mais vagas do que a segunda colocada, Palmas, que gerou 588 empregos
nos primeiros meses do ano.
O caso é um ponto fora da curva e destoa bastante dos demais municípios do estado.
Na média, as cidades com os melhores resultados não geraram mais do que 500 novos
postos de trabalho.

Confira as dez cidades paranaenses que mais geraram emprego neste início
de 2016:
1. Capanema: 1.816
2. Palmas: 588
3. Medianeira: 544
4. Rio Negro: 405
5. Toledo: 400
6. Florestópolis: 377
7. Telêmaco Borba: 369
8. Santo Inácio: 342
9. Marialva: 316
10.Ibiporã: 315
Brasil cai pelo 6.º ano e fica como 5.º pior em ranking de competitividade
31/05/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Pelo sexto ano consecutivo, o Brasil perdeu posição no ranking das economias mais
competitivas no mundo. Entre 61 nações analisadas, o país passou a ocupar o 57.º
lugar na lista do World Competitiveness Yearbook, anuário da escola de negócios suíça
IMD publicado desde 1989. No ano passado, ocupava o 56.º lugar no ranking.
Com isso, a eficiência da economia brasileira para o desenvolvimento de negócios só
é melhor que a da Croácia, da Ucrânia, da Mongólia e da Venezuela, últimos no
ranking. Mesmo tendo perdido seis posições do anuário do ano passado para cá, a
Grécia (56.º lugar) segue tendo um ambiente mais propício para a iniciativa privada.
A Argentina (55.º) também subiu quatro posições e, com isso, ficou melhor que o
Brasil na lista.
Impeachment influenciou
Pela metodologia do IMD, todos os países são analisados em quatro dimensões, que
são as seguintes: Desempenho da Economia, Eficiência do Governo, Eficiência
Empresarial e Infraestrutura. Nessa análise, são utilizados dados públicos de
organismos internacionais e também pesquisa de campo com escolas de negócios
parceiras. No caso do Brasil, o parceiro é a Fundação Dom Cabral.
O diretor do Centro de Competitividade Mundial do IMD, Arturo Bris, explicou que o
Brasil está pior classificado do que a Argentina e a Grécia, além de manter distância
de grandes parceiros, por ter a pior “eficiência governamental” entre os 61 países.
“Além disso, o Brasil tem deficiências na infraestrutura, ao contrário da Rússia; em
inovação, ao contrário da Índia; na confiabilidade do governo, ao contrário da África
do Sul”, afirmou Bris. Ele avaliou que o governo brasileiro perdeu a oportunidade de
realizar as “grandes reformas que são necessárias em um momento em que o
crescimento econômico era estelar”. “Agora é muito tarde”, disse.
O diretor do IMD afirmou ainda que o processo de impeachment da presidente afastada
Dilma Rousseff influenciou “enormemente” o resultado de 2016. “As perspectivas dos
executivos, no caso do Brasil, o pessimismo, têm um grande peso nos nossos
rankings”, disse.

Além da corrupção, Bris destacou que prejudicam a visão sobre o País a falta de
políticas claras, consenso social e as reformas apropriadas que irão garantir qualidade
de vida, segurança no mercado de trabalho e prosperidade para os brasileiros.
Rebaixamento dos EUA
No topo do ranking das economias mais competitivas do mundo, houve algumas
mudanças. Os Estados Unidos perderam o primeiro lugar para Hong Kong e passaram
a ocupar o terceiro lugar no ranking do IMD.
O segundo colocado é a Suíça, que avançou quatro posições em 2016. Cingapura
continua no topo, apesar de ter descido do terceiro lugar em 2015 para o quarto neste
ano. E a Suécia voltou para o Top 5 em 2016, ao sair da nona posição no ano passado
para o quinto lugar neste ano.
Um grande insight que a pesquisa trouxe, segundo Bris, foi a perda de dinamismo da
América Latina. Ele destacou ainda o grau de importância da China no contexto
asiático, visto que todas as economias da região analisadas pelo IMD, exceto a
Tailândia e Hong Kong, perderam posições no ranking. A segunda maior economia do
mundo caiu três degraus, passando a ocupar o 25º lugar no ranking de
competitividade.
A situação da economia chinesa, aliás, está entre os maiores riscos para os
investidores, de acordo com Bris. Além disso, ele citou a evolução dos preços das
commodities e a interconectividade entre companhias e nações.
Outras descobertas, continuou Bris, foram a “relevância de boas políticas”, o que se
refletiu na melhora de países do Leste Europeu, e a necessidade de políticas estáveis
e nova infraestrutura nos EUA. “Os Estados Unidos caíram a uma situação de
complacência”, afirmou.
Artigo: Aberração
31/05/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
Ouvi de um amigo empresário uma frase que me fez pensar: "Este país só andará para
a frente no dia em que olharmos com atenção e respeito para qualquer um que
produza um quilo de qualquer coisa".
Meu amigo tem razão. Para alguém produzir um quilo de qualquer coisa, é preciso
haver três outras coisas: coragem empreendedora, expectativa de demanda e crédito
a custo civilizado para financiar a produção. A primeira temos de sobra no país. As
outras duas, não.
Está correta a atitude da nova equipe econômica, que busca a contenção das despesas
do governo e o reequilíbrio das contas públicas. É fácil para qualquer pessoa entender
a necessidade do combate ao deficit fiscal, porque os cidadãos enfrentam problemas
semelhantes no seu dia a dia. Quando gastam muito mais do que ganham, as famílias
têm de recorrer a empréstimos ou doações de parentes e amigos para sobreviver.
Governos, para não quebrarem, recorrem a empréstimos por meio da emissão e venda
de títulos públicos e vão elevando o seu endividamento. Podem recorrer também à
emissão de dinheiro, mas isso provoca inflação, que é um mal maior. Podem ainda
tentar vender ativos e fazer privatizações, opção política e economicamente correta.
Nos últimos dias, o governo Temer fez um levantamento das contas federais e chegou
à conclusão de que o deficit público deve atingir R$ 170 bilhões neste ano, muito mais
do que previa o governo anterior. Para financiar esse deficit, terá obviamente de emitir
e vender títulos, ou seja, aumentar sua dívida, que já se aproxima dos R$ 3 trilhões.

O deficit de R$ 170 bilhões é o que os economistas chamam de primário: receita menos
despesas, excluídos os gastos com juros. Esse número, que parece assustador, é
fichinha perto de outro deficit, aquele criado pela conta de juros da dívida pública. No
ano passado, esses pagamentos de juros custaram ao governo R$ 500 bilhões e neste
ano podem custar quase R$ 600 bilhões.
Pena que nos recentes anúncios de medidas se tenha passado ao largo do problema
da monumental conta de juros. Muitos países têm dívida pública tão alta quanto ou
maior que a brasileira. Mas nenhum deles paga por sua dívida juros tão elevados.
A taxa básica de 14,25% ao ano não é incluída pelo governo, infelizmente, entre as
anomalias brasileiras. Age-se como se ela fosse uma punição da natureza, quase
divina, à qual todos devemos nos submeter com resignação, porque o "mercado" acha
seu nível adequado.
Um olhar para fora do país mostra o exagero dos juros impostos aos brasileiros. Em
toda a Europa, a taxa básica hoje é negativa; nos EUA, 0,6%; na China, 2,9%; na
Índia, 6,8%; na Rússia, 11,8%.
Será que a nossa taxa está no lugar certo? Será que nos demos conta de que a redução
de um ponto percentual pode significar uma economia superior a R$ 30 bilhões por
ano aos cofres públicos?
Os juros brasileiros fazem vários estragos ao mesmo tempo: aumentam os gastos do
governo, incentivam a especulação financeira, desestimulam o investimento produtivo
e tornam impeditivo o crédito ao consumo, que tem taxas acima de 400% ao ano.
Já é hora de admitir que essa anomalia –ou aberração– brasileira precisa ser corrigida,
num momento em que várias outras correções estão sendo feitas. Sem isso, não
haverá base para construir um país que olha com respeito para quem produz um quilo
ou milhões de toneladas de qualquer coisa.
(Benjamin Steinbruch - Empresário, diretor-presidente da CSN e primeiro vicepresidente da Fiesp).
Déficit da Previdência cresce 150% em abril
31/05/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

O aumento de 150% no déficit da Previdência levou a governo federal a registrar uma
piora nas suas contas em abril. Segundo o Tesouro Nacional, as receitas federais
superaram as despesas em R$ 9,75 bilhões em abril, superávit 11,4% inferior ao do
mesmo período do ano passado, já descontada a inflação do período.
Abril é historicamente um mês de superávit nas contas do governo federal (nunca
houve déficit), por causa do calendário de pagamento de tributos. O resultado do mês
passado não foi suficiente, no entanto, para reverter a trajetória de piora verificada
desde 2014.
No acumulado do ano, pela primeira vez, o governo registra um resultado negativo,
de R$ 8,5 bilhões. O déficit acumulado em 12 meses está em R$ 137,8 bilhões. A
projeção do governo é que o rombo chegue a mais de R$ 170 bilhões neste ano.

No mês passado, Tesouro e Banco Central elevaram em 27% o seu superávit em
relação a abril de 2015 (descontada a inflação), mas o aumento no déficit da
Previdência foi determinante para derrubar o resultado total.
Perdas e despesas
As contas previdenciárias têm sido afetadas, principalmente, pela queda na
arrecadação, por causa do aumento do desemprego. No primeiro quadrimestre, a
Previdência perdeu R$ 7,3 bilhões em receitas e suas despesas subiram R$ 7 bilhões.
O governo cortou ainda mais de R$ 5 bilhões em despesas com pessoal, investimentos
e programas dos ministérios, mas viu aumentar em valor superior a este algumas
despesas obrigatórias, como seguro desemprego e subsídios para a indústria e a
agropecuária.
Uma reforma da Previdência e a limitação de gastos obrigatórios estão entre as
propostas do presidente interino, Michel Temer, para que as contas do governo federal
voltem ao azul nos próximos anos.
No Amazonas, polo naval cresce, mas não aparece
31/05/2016 – Fonte: CIMM
Mesmo sem o tão sonhado Polo Naval, negociado com o Estado há anos, o setor
apresenta crescimento de cerca de 29,55%, no primeiro trimestre deste ano, em
comparação ao mesmo período de 2015. A arrecadação do segmento alcançou um
volume de US$ 16,77 milhões em relação ao ano anterior, quando alcançou apenas
US$ 12,94 milhões.
Segundo o presidente do Sindicato da Indústria Naval, Offshore e Reparos do
Amazonas (Sindnaval), Mateus de Oliveira Araújo, a indústria naval de Manaus
emprega um total de 8.572 postos de trabalho direito, e mais de 24 mil indiretos. E o
segmento tem demanda para este ano de 90 navios para o mercado da soja na região
sudeste do país.
“Temos uma demanda de seis a sete navios em andamento, para empresa privadas.
Temos uma indústria naval eficiente, embora tenhamos um parque que precisa de
otimização, melhora. Precisamos otimizar o que já é bom, em relação ao
financiamento”, afirma o presidente do sindicato.
De acordo com Araújo, a indústria naval está construindo os últimos navios para
empresas privadas e alguns navios de sal, para o Rio Grande do Norte. “Apesar da
crise, que o mercado como um todo sofre, um pouco por conta das incertezas, não
temos sofrido como os outros segmentos que dependem diretamente de contratos
com a Petrobras, como as indústrias do sul do país, que muitas estão fechando”,
observa.
Segundo o presidente das indústrias navais do AM, o polo naval de Manaus, apesar de
ter se falado pelo atual governo que seria uma política de implantação da economia
do Estado, o governo não mostra interesse no setor.
“O polo naval está amarrado nesse tronco das audiências públicas. Mas o governo,
não sei de por forças ocultas, ainda não fez as suas. O Sindnaval vê com desanimo o
interesse governo no setor. Quando ele diz que as novas matrizes econômicas serão
a fruticultura e a monoculturas, ele dá sinais desse desinteresse no setor naval”,
lamenta.
De acordo com a Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Econômico,
Ciência Tecnologia e Inovação (Seplan-CTI), as decisões estão sendo tomadas pela
secretaria em conjunto com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), para reavaliar as

possibilidades de responder as demandas da Justiça. Segundo a secretaria, o projeto
vai passar por uma nova avaliação, no âmbito da Justiça, e da procuradoria.
Em nota, a pasta informou que é a responsável pelo projeto, cuja viabilidade segue
em sob avaliação. Sobre os embargos da Justiça, a Seplan-CTI diz que o Estado tem
outros entendimentos sobre o caso, e que já foi exposto para os órgãos competentes,
mas não foram aceitos. “Vamos continuar nos articulando para que ele seja instalado,
pois o projeto é importante para este governo”, afirma.
Puraquequara
Na última segunda-feira (23), a Justiça Federal no Amazonas manteve a suspensão de
todas as medidas referentes à implantação do polo naval no Estado do Amazonas,
enquanto não houver a realização de consulta prévia aos povos tradicionais da região.
Até o ano passado, o Estado mostrava interesse de implementar o projeto na região
do Puraquequara, Zona Leste de Manaus, onde realizaria a construção do polo e
garantiria aos moradores das proximidades contrapartidas como preparação para
trabalhar no setor.
A suspensão havia sido determinada em caráter liminar, em maio de 2014, após
pedido do Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM) em ação civil pública e foi
confirmada com a sentença judicial. A Justiça também anulou decreto que declarou de
utilidade pública áreas do Puraquequara.
Abimaq prevê câmbio entre R$ 3,70 e R$ 3,80 no final de 2016
31/05/2016 – Fonte: CIMM
O diretor de Competitividade, Economia e Estatística da Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Mario Bernardini, acredita que o
dólar será negociado entre R$ 3,70 e R$ 3,80 no final de 2016.
Valores abaixo desse patamar, como acontece atualmente, devem afetar a
competitividade da indústria brasileira no exterior.
"A entrada de Henrique Meirelles no Ministério da Fazenda pode ainda levar o dólar a
R$ 3,40, o que abortaria qualquer expectativa positiva com relação às exportações do
setor. Mas esse efeito vai se dissipar ao longo do tempo. Meirelles não irá resolver os
problemas no curto prazo, mas pode encaminhar alguns.
E ainda tem o Fed sinalizando que vai aumentar os juros, por isso acredito na
valorização do dólar até o final do ano", justificou, em entrevista coletiva de imprensa
realizada nesta quarta-feira (25).
O executivo também comentou que o câmbio a R$ 3,60 mal dá para o setor competir
no exterior.
"Preciso de um dólar a R$ 3,80 ou R$ 4, que seria um patamar indutor para as
empresas do setor brigarem lá fora e começarem a fazer o processo de substituição
de importação", disse.
Entretanto, será o câmbio que ajudará na retomada do crescimento das exportações
do setor. "Embora, em quantidade, já faz uns três meses que há crescimento",
ressaltou.
As vendas externas de máquinas e equipamentos em abril somaram US$ 682,46
milhões. O valor é 17,2% inferior à cifra embarcada em março.

Na comparação com abril do ano passado, as exportações subiram 11,1% e, no
acumulado do ano até abril, a queda foi de 1,3%, totalizando receita de US$ 2,599
bilhões.
Para a inflação, a Abimaq prevê uma taxa de 7% em 2016. Já para a taxa Selic, a
entidade espera que ela recue 2,0 pontos porcentuais até o final do ano.
No caso do Produto Interno Bruto (PIB), a expectativa indica uma retração em torno
de 4% neste ano, seguida por um crescimento de 1,5% em 2017.
Demissões
O quadro de empregados do setor encolheu 0,1% em abril em relação a março, para
308,906 mil trabalhadores.
Na comparação com abril do ano passado, o emprego na indústria de máquinas e
equipamentos recuou 11,1%. Já no acumulado do primeiro quadrimestre, a taxa caiu
12,4% ante o mesmo período em 2015.
"A tendência é de continuidade de demissões. Mas elas virão agora de fechamento de
fábricas, já que as empresas atuantes não têm mais como diminuir seus quadros de
funcionários", disse o presidente executivo da Abimaq, José Velloso Dias Cardoso,
estimando entre 10 mil a 20 mil o número de cortes de funcionários somente neste
ano.
Financiamentos recuam R$ 24,6 bi em um ano
31/05/2016 – Fonte: Automotive Business

O saldo da carteira de crédito direcionado à compra de veículos perdeu R$ 24,6 bilhões
nos últimos 12 meses terminados em abril passado, quando o estoque
de financiamentos somou R$ 153 bilhões, contra 177,6 bilhões um ano antes, o que
significou contração de quase 14%.
Os números são do balanço mensal de operações do sistema financeiro nacional, que
foram divulgados pelo Banco Central na quarta-feira, 25.
O resultado confirma a tendência de queda continuada dos empréstimos para
aquisição de carros no País, que estão em retração há cerca de três anos devido a
fatores combinados como maior rigor dos bancos para efetuar novas concessões, falta
de confiança do consumidor em contrair dívidas, aceleração do desemprego,
encarecimento dos planos com elevação de juros e redução de prazos, além do nível
de endividamento já alto, com retomada do crescimento da inadimplência nos últimos
meses.
Nesse cenário, o volume de novos contratos tem sido menor do que o de encerrados,
provocando a expressiva queda na carteira de crédito da modalidade.
De janeiro a abril foram concedidos R$ 22 bilhões em novos financiamentos para
compra de veículos, uma redução de 20,4% na comparação com o mesmo
quadrimestre de 2015, quando foram abertos R$ 27,6 bilhões em novos contratos.

O valor de concessões no período foi R$ 5,6 bilhões menor. Em dezembro, o melhor
mês do ano passado, foram concedidos R$ 7,1 bilhões em crédito para o setor, valor
que desceu para R$ 5,3 bilhões em abril, o quje representou recuo de 12% em relação
a março.
As perspectivas pioram com o crescimento da inadimplência.
Em abril o atraso nos pagamentos de financiamentos superior a 90 dias atingiu 4,5%
do volume de crédito concedido, uma ligeira melhora em relação aos 4,8% apurados
em março, mas ainda assim persistentemente acima dos 4%, como vem sendo
registrado desde setembro do ano passado.
A inadimplência havia se estabilizado em 3,9% desde dezembro de 2014 e começou a
mostrar tendência de alta no segundo semestre de 2015.
A taxa média anual de juros para financiamento de veículos, que vinha subindo desde
o ano passado, passando de 23,8% aa em janeiro para 26% aa em dezembro, chegou
ao pico de 27,6 aa em fevereiro e começou a descer ligeiramente em março, para 27%
aa, e em abril voltou a baixar levemente, para 26,8% aa.
Ainda assim, o juro do crédito para comprar carros ficou 2,2 pontos porcentuais mais
caro em 12 meses, enquanto os prazos médios permanecem estáveis, girando este
ano em torno de 41 meses. Com isso, o preço das parcelas aumenta e afugenta
possíveis novos clientes.
Governo francês pode vender sua parte na PSA
31/05/2016 – Fonte: Automotive Business

A família Peugeot planeja negociar com a França o futuro da participação do governo
daquele país no Grupo PSA, que inclui as marcas Peugeot, Citroën e DS. Uma reunião
entre as partes ocorrerá na terça-feira, 31. A informação foi divulgada pela Agência
Reuters.
Na semana passada, o ministro francês da Economia, Emmanuel Macron, disse à
publicação Les Echos que o governo, que detém uma parcela de 14% na PSA, vem
avaliando uma possível venda de parte ou de todas as ações que possui.
Segundo o Les Echos, o ministério francês das Finanças vem levantando os
investimentos estatais e os papéis da PSA estariam entre os mais cotados para ser
vendidos.
O objetivo seria utilizar o dinheiro levantado para socorrer a estatal de energia EDF e
a Areva, de energia nuclear, ambas em dificuldades financeiras. Ainda segundo a fonte
da Reuters, haverá uma conversa informal entre a família Peugeot e o governo.
O Grupo PSA não comentou o assunto. E até o momento o governo francês também
não havia revelado detalhes a respeito.

Ford GT conquista mais um prêmio de design
31/05/2016 – Fonte: Automotive Business

A novo Ford GT conquistou o prêmio de design Gene Ritvo 2016, concedido por
especialistas do Instituto de Belas Artes de Boston, do Museu do Automóvel de
Massachusetts e da imprensa automotiva da região.
O prêmio leva o nome de um fotógrafo reconhecido por seu olhar aguçado e foi criado
para homenagear o melhor design e os elementos que definem a elegância de um
veículo. Recentemente, o GT 40 já havia recebido na França outros dois
reconhecimentos pelo desenho de sua carroceria.
"O esportivo mostra nosso compromisso com o desempenho e a inovação”, afirma o
vice-presidente de design da montadora, Moray Callum. “A Ford conservou a alma do
original do GT 40, mas usou ferramentas, materiais e tecnologias modernas para
transformá-lo em um carro atual," conclui o diretor do Instituto de Belas Artes,
Zachary Dollar.
Multilaser lança aplicativo que faz diagnóstico do carro
31/05/2016 – Fonte: Automotive Business

A Multilaser lança no Brasil o aplicativo Carrorama que conecta o smartphone com
sistema operacional Android ao computador de bordo do carro trazendo dados do
veículo por meio das informações obtidas pela porta OBD (on-board diagnostic).
Diferente de outros aplicativos que fazem apenas a leitura destas informações, o
Carrorama interpreta os dados de forma útil para o usuário. Sua principal
funcionalidade é detectar e reportar ao usuário sempre em tempo real se há algum
erro registrado no sistema de diagnóstico do automóvel. Em caso de algum problema,
ele apresenta ao motorista um código de erro universal, um breve diagnóstico e uma
sugestão de como resolvê-lo.
“Desta forma, o condutor saberá se pode continuar dirigindo com segurança até o
mecânico mais próximo ou se precisa parar o veículo e chamar um guincho, por
exemplo, evitando danos maiores”, explica André Machado, CEO da Going2 Mobile,
desenvolvedora do Carrorama by Multilaser.
Entre as informações colhidas pelo Carrorama e que estão disponíveis para o usuário
estão temperatura e rotação do motor, tensão da bateria, nível de combustível,
quilometragem, número do chassi, posição do acelerador, entre outros.

Por meio do aplicativo, o condutor pode monitorar ainda o porcentual de mistura de
etanol no tanque, garantindo a utilização de um combustível de qualidade no carro.
As informações mostradas pelo aplicativo podem variar de acordo com as informações
disponíveis pela montadora na porta OBD.
“O Carrorama by Multilaser é resultado de uma parceria entre a Going2 e a Multilaser,
visando propiciar experiências únicas ao nosso cliente. É a tecnologia trabalhando a
favor do usuário, transformando o que antes seria complexo em algo simples, útil e
objetivo”, afirma Caio Auricchio, gerente de produto automotivo da Multilaser.
Para utilizar o app Carrorama by Multilaser, o usuário deve baixá-lo gratuitamente no
Google Play e adquirir o aparelho OBD Carrorama by Multilaser, disponível em prévenda no site de e-commerce da Multilaser, que também será vendido nas principais
lojas de varejo a partir de junho.
“Após a instalação do Carrorama, basta o usuário entrar no carro, ligar o aplicativo e
as informações já começam a ser transmitidas pelo smartphone”, afirma Machado.
O app é compatível para versões Android 4.0 ou superior e pode ser usado em veículos
nacionais fabricados a partir de 2010. Além disso, diferentes versões de um mesmo
veículo podem apresentar configurações variadas.

Grupo PSA promete quatro carros elétricos até 2021
31/05/2016 – Fonte: Automotive Business
O Grupo PSA divulgou intensa agenda de desenvolvimento de carros com novas
tecnologias de propulsão. A empresa promete lançar quatro modelos elétricos e sete
híbridos até 2021, com as primeiras novidades previstas para 2019. O cronograma
integra a nova estratégia global da companhia para a área de motores, divulgada no
fim de maio.
A companhia terá duas plataformas modulares globais para atender à necessidade de
toda a gama de modelos com propulsão alternativa aos motores a combustão interna.
Os carros elétricos do Grupo PSA serão feitos sobre a plataforma e-CMP, que está em
desenvolvimento em parceria com a chinesa Dongfeng. A arquitetura será usada na
produção de modelos zero emissão com autonomia de até 450 quilômetros, segundo
a empresa. O objetivo é oferecer ainda soluções de recarga rápida capazes de garantir
12 quilômetros de autonomia por minuto de abastecimento.
Já a gama de carros híbridos será construída sobre a plataforma EMP2 – Efficient
Modular Plartform. A base já é usada pelo Citroën C4 Picasso e pelo Peugeot 208,
lançados em 2013, mas será adaptada para modelos que combinam um motor a
gasolina e um elétrico.

Os veículos plug-in terão autonomia de 60 quilômetros no modo elétrico e redução de
40% no consumo de combustível. Os carros serão vendidos com um dispositivo de
recarga em quatro horas e um mais rápido, em menos de duas horas.
Honda City DX passa a ter opção de câmbio CVT
31/05/2016 – Fonte: Automotive Business

A Honda passa a oferecer a partir de julho a opção automática CVT para o City
DX 2016. A montadora ainda não divulga o preço da novidade, mas dá para estimar
algo em torno de R$ 64 mil. O City DX com câmbio manual de cinco marchas
permanece à venda. Sua tabela atual é de R$ 59,4 mil.
O motor 1.5 flex é o mesmo para toda a linha City e produz até 116 cavalos. As demais
versões (LX, EX e EXL) mantêm a transmissão CVT como equipamento padrão. Todo
City traz de série ar-condicionado (manual nas versões DX e LX e digital touchscreen
na EX e EXL).
Som com Bluetooth, entrada USB e função HFT (Hands Free Telephone), acionamento
elétrico para travas das portas, vidros e retrovisores, direção elétrica, volante com
ajustes de altura e profundidade e chave do tipo canivete com imobilizador também
estão em todas as opções.
Honda entrega 1º NSX 2017 montado nos EUA
31/05/2016 – Fonte: Automotive Business

A Acura/Honda comemorou a entrega do primeiro NSX 2017 produzido em série no
Performance Manufacturing Center (PMC) em Marysville, Ohio (Estados Unidos). O
PMC é o local exclusivo para a produção da nova geração do NSX. A unidade número
1 foi montada e personalizada de acordo com o pedido do comprador, Rick Hendrick,
que adquiriu o carro por lance de US$ 1,2 milhão em um leilão.
“Nosso time de técnicos especialistas realizou grandes inovações no design e na
produção do superesportivo”, afirma o engenheiro líder do projeto do NSX, Clement
D’Silva.
Segundo a Honda, o dinheiro arrecadado com a venda será destinado a duas
instituições voltadas a crianças, uma para tratamento de tumores cerebrais e outra
para atendimento daquelas com dificuldades emocionais e sociais. O primeiro NSX traz
equipamentos exclusivos como rodas, discos de freios de carbono-cerâmica,
acabamento interno de couro e peças de fibra de carbono.

Foton renova parte da frota de caminhões leves da RG Log
31/05/2016 – Fonte: Automotive Business

A Foton fecha mais um contrato de venda, desta vez de nove caminhões leves para a
operadora RG Log Logística e Transporte, que realizou testes técnicos e operacionais
entre o fim do ano passado e o início deste ano. São quatro unidades do modelo 10
16DT, três do 3.5 11DT e duas do 3.5 14ST, sendo que estes últimos foram
implementados com baú para transporte em geral, enquanto os demais foram
equipados com guinchos plataformas.
“Trata-se de uma grande oportunidade e um passo importante para a expansão da
marca e o reconhecimento da qualidade Foton. Os caminhões Foton proporcionam o
que há de melhor em alta tecnologia e economia na operação: são caminhões robustos
com excelente capacidade de carga e itens já de série com dois anos de garantia, sem
limite de quilometragem, além de motor Cummins, transmissão ZF e injeção eletrônica
Bosch”, comenta o diretor de vendas, marketing, e pós-venda da Foton Caminhões,
Alcides Cavalcanti.
O diretor presidente da RG Log, André Rossetti, diz que a parceria com a Foton
Caminhões é a quatro mãos. “Somos grandes parceiros e posso afirmar que os veículos
da marca estão atendendo as nossas necessidades. Para nós do Grupo RG Log é
fundamental trabalhar com produtos de alta qualidade, garantindo sempre a
excelência
em
nosso
atendimento
com
o
cliente
final”,
reforça.
O modelo de 3,5 toneladas é oferecido nas versões 11ST (109 cavalos de potência e
rodagem simples), 11DT (109 cavalos de potência e rodagem dupla) e o 14ST (130
cavalos de potência e rodagem simples). Podem ser operados por motoristas com
habilitação de categoria “B” e atendem as configurações de um VUC (Veículo Urbano
de Carga), por isso têm livre acesso às zonas de restrições existentes na maior parte
das grandes metrópoles do País.
Já o modelo 10 toneladas é ideal para aplicações em grandes centros urbanos, aliando
alta capacidade de carga e a opção de poder receber o terceiro eixo e se transformar
em um caminhão de 13 toneladas de PBT.
A Foton oferece em seus veículos itens de série como ar-condicionado, vidros e travas
elétricas, CD player (na versão 3.5 ton.), MP3 (na versão 10 ton.), volante regulável,
acelerador manual eletrônico, sensor sonoro de ré, defletor de ar, cabine basculante,
freios ABS, airbag (na versão 3.5 ton.), barras estabilizadoras dianteira e traseira
(para maior estabilidade nas curvas) e direção e embreagem hidráulicas.
Pesquisa revela que tecnologia é foco de investimento para diretores
financeiros
31/05/2016 – Fonte: Paraná Online
O maior foco de investimentos das empresas nos próximos 12 meses deve ser em
Tecnologia de Informação. Isso é o que mostra uma pesquisa feita com diretores
financeiros, realizada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef) e pela
Saint Paul Escola de Negócios. Segundo o levantamento, para 23,9% dos CFOs
entrevistados os aportes devem ter a tecnologia como prioridade.

Em segundo lugar, segundo a pesquisa, vem os investimentos em ampliação da
capacidade instalada, com 15,9%, seguido de novas linhas ou unidades de negócios
(13,9%) e Pesquisa e Desenvolvimento (9,8%).
No que diz respeito às expectativas com a economia brasileira, os executivos são
pessimistas. Segundo a pesquisa, 46% das empresas têm expectativa de redução nos
quadros de funcionários, e 51% esperam redução do quadro de terceiros.
Além disso, 56,9% esperam aumento do custo de endividamento para os próximos 12
meses. A expectativa média para o Produto Interno Bruto (PIB) é de queda de 3%,
com inflação de 8,9%. Os executivos esperam que o dólar chegue a R$ 4,40, e a Selic
a 13,7%.
A pesquisa mostra que os diretores financeiros estão preocupados com o ambiente
político e eventuais intervenções governamentais em diferentes setores da economia,
e também com a demanda do mercado doméstico.
Foram entrevistados 99 diretores financeiros de mais de 20 segmentos da economia.
Minas e Energia confirma Luiz Augusto Barroso como novo presidente da EPE
31/05/2016 – Fonte: Paraná Online
O Ministério de Minas e Energia (MME)confirmou na tarde desta segunda-feira, 30,
que o matemático Luiz Augusto Barroso será o novo presidente da Empresa de
Pesquisa Energética (EPE). Na semana passada, ele já tinha informado ter recebido o
convite para assumir a instituição, em substituição a Maurício Tolmasquim, e indicou
que estava negociando sua ida.
A EPE, criada em 2004 e desde então comandada por Tolmasquim, é responsável pelo
planejamento do setor energético brasileiro, por meio da realização de estudos e
execução dos leilões de energia. Conforme destacou o MME em nota, Barroso, que até
agora atuava como diretor executivo da consultoria PSR, terá como missão "buscar
um reposicionamento da entidade para além da sua atuação já consolidada".
O objetivo do novo governo é tornar a instituição "um espaço destinado a pensar de
forma estratégica o setor energético, trazendo para o Brasil o conhecimento de ponta
gerado internacionalmente sobre o tema", disse o ministério.
Na nota, o ministro Fernando Coelho Filho agradeceu a Barroso, "que entendeu nossa
proposta de construir um ambiente setorial propício aos investimentos, alinhada com
a visão do presidente interino Michel Temer, de promover a reinstitucionalização do
País". Para o ministro, a expertise e experiência de Barroso ajudarão "no reerguimento
e dinamização do setor com base em credibilidade, transparência, independência e
eficiência".
Barroso atua há cerca de 18 anos na PSR, em estudos de planejamento, regulação,
finanças, gestão de riscos e comercialização de energia no Brasil e em mais de 30
países. Além disso, é pesquisador associado do Instituto de Investigación Tecnológica
da Universidad Pontificia Comillas, na Espanha, e leciona na Escola de Regulação de
Florença.
Secretários
Também foram confirmados hoje os nomes do secretário de Planejamento e
Desenvolvimento Energético, Eduardo Azevedo, e do secretário de Geologia e
Mineração do MME, Vicente Lôbo. Anteriormente, o ministério já havia confirmado
Paulo Pedrosa como novo secretário-executivo.

O engenheiro elétrico Eduardo Azevedo, formado pela Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), já participou como consultor em projetos do MME, em parceria
com o PNUD, para a implantação do Sistema Nacional de Informações Energética
(SNIE), entre 2002 e 2003.
Entre 2010 e 2016, ocupou o cargo de Secretário Executivo de Energia do Governo de
Pernambuco e, desde 2013, é o vice-presidente de Energias Renováveis do Fórum
Nacional de Secretários Estaduais de Minas e Energia.
Vicente Lôbo, por sua vez, é engenheiro de Mineração formado pela Universidade
Federal de Minas Gerais. Ele foi diretor Industrial de unidades da Vale, entre 2010 e
2015, e diretor Industrial na Bunge Ltda, entre 2003 e 2010, com atuação no setor
mineral desde 1986.
Em sua atuação na Vale, Lôbo era responsável pela direção das atividades de
desenvolvimento de processos químicos, bem como pela operação das minas e da
manufatura de fosfato em diversas unidades da empresa.
Em nota, Coelho Filho agradeceu o engajamento dos novos secretários ao aceitarem
o convite para compor o secretariado do MME. Destacou também o apoio que vem
recebendo de técnicos do setor com quem tem conversado e das entidades e
associações do setor energético.
"Dependemos de todos, inclusive de fora do governo, nessa visão de que podemos
aprimorar o setor. Isso depende de todos, com mais eficiência, competência, para
ajudarmos a trazer resultados para a economia do país", declarou.
Confiança do setor de serviços sobe 1,2 pontos em maio, aponta FGV
31/05/2016 – Fonte: Paraná Online
A confiança do setor de serviços subiu 1,2 ponto em maio ante abril, já descontados
os efeitos sazonais, informou nesta terça-feira, 31, a Fundação Getulio Vargas (FGV).
Com o resultado, o índice atingiu 70,5 pontos, o maior nível desde julho do ano
passado. Foi o terceiro mês seguido de avanço na confiança da atividade.
Ao todo, oito dos 13 segmentos investigados registraram aumento na confiança, no
período. A melhora foi puxada pelas avaliações sobre o futuro, uma vez que a
percepção sobre a situação atual continuou piorando.
O Índice de Expectativas (IE) subiu 3,0 pontos em maio ante abril, para 75,0 pontos,
o maior nível desde maio de 2015. Já o Índice de Situação Atual (ISA) caiu 0,7 ponto,
para 66,5 pontos, ponto mínimo na série iniciada em junho de 2008.
"Entretanto, essa reação está até aqui alimentada apenas pelas expectativas, não
tendo sido observados sinais de alteração no quadro desfavorável quando das
avaliações das empresas sobre as condições presentes do setor", pondera o
economista Silvio Sales, consultor da FGV e coordenador da Sondagem.
"A sustentabilidade da reação até aqui discreta do ICS depende, daqui por diante, de
que a melhora das expectativas chegue ao cotidiano da atividade das empresas",
acrescentou.
Por um lado, a melhora das expectativas parece começar a afetar positivamente os
planos das empresas em relação ao emprego, cujo indicador subiu após registrar um
mínimo histórico em abril, apontou a instituição. Por outro, a avaliação sobre o volume
de demanda atual caiu 2,0 pontos na passagem do mês, mostrando que a situação
ainda é difícil no momento presente.

Pela ótica das expectativas, o volume de demanda prevista melhorou 2,5 pontos em
maio ante abril, enquanto o indicador de tendência para os negócios nos próximos seis
meses avançou 3,6 pontos.
Confiança do consumidor atinge maior indicador desde janeiro de 2015, diz
CNI
31/05/2016 – Fonte: Paraná Online
A confiança do consumidor apresentou uma melhora significativa em maio, segundo
pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 30, pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI). No mês, o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec) registrou 105,2
pontos, um aumento de 7,9% em relação a abril. Com esse desempenho, o Inec
atingiu o maior valor desde janeiro de 2015.
A CNI destaca, no entanto, que, apesar da melhora nas expectativas, o indicador ainda
está 3,6% abaixo da média histórica, o que inibe uma recuperação mais forte do
consumo no momento.
A pesquisa revela que o crescimento do indicador foi puxado, principalmente, pela
melhora nas expectativas dos consumidores em relação à inflação, ao emprego e à
renda nos próximos seis meses. O índice de expectativa da inflação cresceu 23,2% em
maio na comparação com abril, o que representa significativa melhora da percepção
dos brasileiros sobre a evolução dos preços.
O indicador que mede expectativa sobre desemprego teve alta de 15,2% no período.
Segundo a CNI, a alta desse indicador sinaliza aumento no número de pessoas que
responderam que preveem manutenção dos empregos. O índice que mede as
perspectivas em relação à renda pessoal também cresceu 9,8% em maio ante abril.
Os índices de situação financeira e endividamento em relação aos últimos três meses
permaneceram baixos, apesar de terem apresentado melhora em relação a abril. O
indicador de situação financeira aumentou 4,5% e o de endividamento teve alta de
6,1%, o que significa que mais pessoas responderam ter havido manutenção da
situação financeira e queda em suas dívidas.
O único indicador que registrou retração em maio na comparação mensal foi o de
expectativa sobre compra de bens de maior valor. A pesquisa aponta para uma queda
de 0,6% nesse índice.
A pesquisa da CNI foi feita em parceria com o Ibope e foram ouvidas 2.002 pessoas
entre os dias 12 e 16 de maio.
Tarifas de ônibus intermunicipais sobem nesta quarta-feira no Paraná
31/05/2016 – Fonte: Bem Paraná
A partir da zero hora de quarta-feira (1), a tarifa de 704 linhas de ônibus intermunicipal
e metropolitano sobem no Paraná. O aumento foi aprovado pela Agência Reguladora
do Paraná (Agepar). Para as regiões metropolitanas, com exceção de Curitiba, a alta
foi de 8,96%. Já nas viagens intermunicipais, o aumento será de 8,97%.
O reajuste é menor que o valor acumulado da inflação medido pelo IGPM, da Fundação
Getúlio Vargas (que é de 11,09%) ou o medido pelo IPCA do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), de 9,48%.
Dois itens forçaram o aumento das tarifas: o reajuste de salários do setor e também
a alta de combustíveis e derivados, que elevaram em 12 meses, respectivamente,

10% e 8,55%. Com isto, a tarifa mínima para o sistema rodoviário, para percursos até
15 km de extensão, passará a ser R$ 3,82.
A partir de segunda-feira, as viagens entre Londrina e Cambé ou Londrina e Ibiporã
custarão R$ 3,45. O mesmo valor de R$ 3,45 será aplicado na região metropolitana
de Maringá.

Saiba quais são as dez cidades que mais fecharam vagas no Paraná em 2016
31/05/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

O ano começou complicado para quem procura emprego em Curitiba. A capital foi a
cidade onde mais pessoas foram demitidas nos quatro primeiros meses de 2016. Ao
todo, foram fechadas 6.091 vagas com carteira assinada entre janeiro e abril, de
acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do
Ministério do Trabalho e Emprego.
O número representa a diferença de postos de trabalho criados e encerrados no
período e é o reflexo de um cenário nacional bastante complicado. Ainda segundo o
Caged, o acumulado do ano apresentou uma queda de 378 mil empregos no país. No
Paraná, o saldo é igualmente negativo, com 5.994 vagas encerradas.
E Curitiba não foi a única a apresentar resultados ruins. Além dela, Ortigueira e São
José dos Pinhais também aparecem no topo da lista estadual do Ministério do Trabalho
e Emprego como os municípios que mais dispensaram funcionários.
A cidade dos Campos Gerais, por exemplo, fechou os quatro primeiros meses de 2016
com um saldo de 3.514 demissões. Já em São José dos Pinhais, o período foi encerrado
com um total de 1.502 vagas a menos.

Confira as dez cidades que mais dispensaram profissionais:
1. Curitiba: -6.091
2. Ortigueira: - 3.514
3. São José dos Pinhais: -1.502
4. Londrina: -629
5. Guaratuba: -623
6. Guarapuava: -524
7. Pinhais: -511
8. Foz do Iguaçu: -376
9. Altônia: -354
10.Cambé: -312
JAC Motors perde benefício fiscal e terá de devolver R$ 180 milhões ao
governo
31/05/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

O governo cancelará o registo da JAC Motors no programa de incentivo fiscal Inovar
Auto e cobrará todos os benefícios dados na importação de veículos nos últimos anos,
além de multas, porque a empresa não cumpriu seu plano de investimento original de
construir uma fábrica no Brasil. A empresa terá de pagar um valor de cerca de R$ 180
milhões, correspondente a incentivos recebidos de veículos já vendidos aqui. Uma
portaria assinada pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos
Pereira, será publicada no Diário Oficial da União hoje sobre a exclusão da JAC.
Ao todo, 34 empresas participam do Inovar Auto. Elas têm desconto de 30 pontos
percentuais do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e devem cumprir uma
série de contrapartidas.
“ É importante mostrar que o programa é sério. No estágio em que estamos, essa foi
uma medida para dar equidade em relação aos outros”,— disse Pereira.
Foi a primeira vez que uma medida como essa foi tomada no Inovar Auto. A ação
representa uma guinada na política industrial do setor, que teve mais incentivos no
governo Dilma Rousseff.
No caso da JAC, a contrapartida era a construção de uma fábrica na Bahia. Segundo
fontes do governo, porém, a obra teria parado depois de uma limpeza no terreno onde
foi lançada a pedra fundamental, em 2012.
A fábrica produziria 100 mil carros por ano e, até que ficasse pronta, a montadora
poderia importar quantia similar de veículos e contar com o benefício fiscal. Como a
empresa não cumpriu o acordo, ela terá o benefício cassado retroativamente.
Uma outra licença em nome da SNS Importadora ficará ativa e com previsão de
importação de carros da JAC Motos da China. Nela, como vem ocorrendo há cerca de
dois anos, podem ser importados 4.800 veículos por ano, mas sem o benefício da
redução de impostos.

A presença da marca deve diminuir no país, mas ela ainda tem de prestar todos os
serviços de peças e manutenção dos automóveis vendidos, conforme previsão do
Código de Defesa do Consumidor.
Procurada, a JAC Motors no Brasil informou que só vai comentar o fato quando houver
decisão formal.
Editorial: Temer e a leniência com Silveira
31/05/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
O presidente poderia ter saído melhor desse episódio que abriu a semana. Ao
tomar atitudes ambíguas, sua capacidade de liderança política, assim como
sua imagem perante à população, ficam diminuídas
A queda de Fabiano Silveira do cargo de ministro da Transparência, Fiscalização e
Controle foi o desfecho esperado pela sociedade para uma situação intolerável. A
conduta do presidente interino Michel Temer, entretanto, deixou a desejar. Durante à
tarde, Temer afirmou que, como Silveira não teria feito nenhum juízo ou crítica
objetiva à Lava Jato, não haveria motivos para deixar o ministério.
O presidente avaliou mal a situação. Silveira comandava a pasta cuja função é a de
fazer o controle interno do Executivo brasileiro e tem entre suas atribuições cuidar dos
acordos de leniência no âmbito da Operação Lava Jato. Não bastasse isso, o ministério
é também responsável pelo novo marco legal para acordos de leniência com empresas
envolvidas em esquemas de corrupção.
Por decorrência lógica, uma pasta com essas características jamais poderia ser
comandada por alguém que aparece em gravações de áudio criticando a Lava Jato e
discutindo estratégias jurídicas para a defesa do presidente do Senado, Renan
Calheiros (PMDB-AL), no âmbito da operação.
Temer começa a pagar o preço por ter escolhido figuras dúbias para compor seu
ministério
Há marcos que são irrenunciáveis. Temer assumiu o compromisso público de apoio à
Lava Jato, mas ao decidir manter Silveira no cargo ele fragilizou o valor de sua palavra.
Até se pode entender, vá lá, que o presidente tenha escolhido o caminho da
composição como forma de viabilizar o seu governo. Ainda assim, é fundamental a
presença de espírito de saber que há atitudes que não se pode tolerar.
O fato de Silveira aparecer em gravações aconselhando Renan a não entregar uma
versão dos fatos à Procuradoria-Geral da República em investigações no âmbito da
Lava Jato, porque isso permitiria ao Ministério Público Federal ter condições de rebater
detalhes da defesa, já era motivo suficiente para desqualificá-lo na chefia de um órgão
de controle.
Mas as condutas reprováveis vão além. Na época em que sua conversa foi gravada,
ele ocupava um assento no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), destinado a “cidadão
de notável saber jurídico e reputação ilibada indicado pelo Senado Federal”, função
conquistada por intermédio do presidente do Senado. E uma gravação posterior a
essa, sugere que Silveira usou o cargo para sondar o andamento das investigações
contra seu fiel aliado, Renan Calheiros.
No áudio, o senador comenta com o ex-diretor da Transpetro Sérgio Machado que o
então conselheiro do CNJ reuniu-se com o procurador-geral da República, Rodrigo
Janot, para tratar das investigações envolvendo o peemedebista.

A conduta é lamentável e indicativa de conflito de interesses. Silveira jamais poderia
se valer da condição de membro do CNJ para agir em favor de um investigado contra
a Justiça.
Temer começa a pagar o preço por ter escolhido figuras dúbias para compor seu
ministério. Na semana passada vieram a público gravações que mostravam as
nefastas intenções de Romero Jucá (PMDB-RR). Felizmente naquele caso o presidente
agiu rápido e fez o aliado pedir para deixar a chefia da pasta do Planejamento. Agora,
porém, titubeou, defendeu Silveira publicamente e não há sinais de que realmente
tenha pedido para que o ministro renunciasse.
O presidente precisa ter em mente que os votos de confiança a seu governo provisório
estão sob constante escrutínio e essa fragilidade necessita de ações positivas que
reafirmem sua credibilidade a cada momento.
Ao tomar atitudes ambíguas, sua capacidade de liderança política, assim como sua
imagem perante à população, ficam diminuídas. Temer poderia ter saído melhor desse
episódio que abriu a semana.
Infelizmente para ele, a imagem que vai ficar é a de que Silveira caiu porque os
funcionários do ministério agiram de maneira corajosa e com responsabilidade – o
que, frise-se, merece elogios – ao colocar seus cargos à disposição em sinal de
protesto e ao realizar manifestações ao longo do dia. Não tivesse hesitado, o caso lhe
serviria para consolidar sua liderança e reafirmaria seu compromisso público de apoio
à Lava Jato.
Desemprego bate 11,2% e atinge 11,4 milhões de pessoas; é o pior desde
2012
31/05/2016 – Fonte: Bem Paraná
O desemprego no país atingiu, em média, 11,2% nos três meses até abril. É a maior
taxa registrada pela pesquisa, que começou a ser feita em 2012.
No período, o número de desempregados no Brasil chegou a 11,4 milhões de pessoas.
Os dados foram divulgados nesta terça-feira (31) e fazem parte da Pnad (Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).
São pesquisadas 211.344 casas em cerca de 3.500 municípios. A pesquisa usa dados
de trimestres móveis, ou seja, de três meses até a pesquisa. Na de abril, são usados
dados de fevereiro, março e abril.
O IBGE considera desempregado quem não tem trabalho e procurou algum nos 30
dias anteriores à semana em que os dados foram coletados.
Três pesquisas sobre emprego
O IBGE fazia outras duas pesquisas mensais com dados de desemprego, mas agora
tem apenas a Pnad Contínua mensal, que é nacional.
A PME (Pesquisa Mensal de Emprego) media a taxa mês a mês, com base em seis
regiões metropolitanas: Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e
Porto Alegre. A última divulgação da PME foi em março e indicou que o desemprego
atingiu 8,2% em fevereiro.
A Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário (Pimes) foi divulgada até fevereiro
e, depois, encerrada.

Segundo ela, o número de trabalhadores na indústria em 2015 caiu 6,2%, quarto ano
seguido de queda e o maior tombo desde 2002, quando a pesquisa começou a ser
feita.
Estradas do Paraná pioraram desde 2005, aponta relatório da CNT
31/05/2016 – Fonte: Bem Paraná

Nos últimos 11 anos a qualidade das estradas paranaenses caiu consideravelmente,
sejam elas federais, estaduais ou municipais.
É o que revela o Anuário CNT do Transporte, divulgado ontem pela Confederação
Nacional do Transporte. Embora a qualidade da malha viária paranaense não seja de
um todo ruim, nota-se que ao longo dos últimos anos houve uma “mediocrização” das
vias locais.
De acordo com o Anuário, 59,07% das vias paranaenses eram consideradas ótimas ou
boas em 2005. Em 2015, esse índice caiu para 47,7%, sendo que o percentual de
estradas consideradas “ótimas” caiu de 24,61% para 10,94%.
No mesmo período, o percentual de vias “regulares” e “ruins” cresceu
consideravelmente, saltando de 22,57% para 33,31% e de 10,66% para 16,98%. Por
outro lado, as vias em “péssimas” condições tiveram queda importante, de 7,75% em
2005 para 2,01% em 2015.
Uma série de indicativos explicam o porque dessa mediocrização das estradas
paranaenses, uma vez que o Paraná, sempre de acordo com o Anuário da CNT, piorou
em todos os índices de avaliação das estradas — qualidade do pavimento, classificação
da sinalização e da geometria.
Com relação à qualidade do pavimento, em 2005 70,26% eram considerados ótimos
ou bons, 17,02% regulares e 12,72% ruins ou péssimos. Em 2015, apenas 59,44%
foram considerados ótimos ou bons, 29,62% recebeu classificação de regular e outros
10,94%, ruim ou péssimo.
Quanto à sinalização, a piora foi significativa na faixa de estradas com ótima
sinalização, que em 2015 representavam 42,27% do total e no ano passado caíram
para 9%, enquanto as vias com boa sinalização e sinalização regular subiram de
28,15% para 45,65% e de 18,43% para 29,67%. Por fim, com relação à sinalização
ruim e péssima, o índice passou de 11,15% para 15,68%.
Por fim, com relação à geometria das estradas paranaenses, importante para a
definição de questões de operação, como frenagem, aceleração e condições de
segurança, a variação foi significativa também na faixa das vias com ótima geometria,
que caíram mais que pela metade: de 11,58% para 5,39%, ao passo que as estradas
com geometria ruim ou péssima saltaram de 23,82% para 45,61%.

Volkswagen divulga aumento inesperado de lucro no primeiro trimestre
31/05/2016 – Fonte: Bem Paraná
A Volkswagen divulgou um aumento inesperado no lucro operacional do primeiro
trimestre, à medida que a montadora busca superar o escândalo de emissão de
poluentes que a atingiu.
A maior montadora da Europa conta com um acordo com autoridades dos Estados
Unidos e proprietários de automóveis no mês que vem sobre a fraude de testes de
emissão de veículos a diesel enquanto avança com uma revisão estratégica no grupo
de 12 marcas.
O lucro operacional subiu de 3,3 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2015 para
3,4 bilhões de euros no mesmo período deste ano, incluindo 300 milhões de euros de
"ajustes ligados ao câmbio" a provisões para a crise de emissões, disse a VW nesta
terça-feira (31).
"Garantir a força financeira robusta do grupo Volkswagen no longo prazo permanece
uma das maiores prioridades diante dos efeitos esperados da questão das emissões",
disse o chefe financeiro da empresa, Frank Witter, em comunicado. Por outro lado, o
lucro líquido da montadora caiu 20,1% no primeiro trimestre na comparação anual.
Durante os três primeiros meses do ano, o grupo, que possui 12 marcas (Volkswagen,
Seat, Audi, Porsche, Skoda, entre outras), registrou um lucro líquido atribuído de
2,306 bilhões de euros, 20,1% menos que no mesmo período em 2015. Em
comunicado, o presidente da Volkswagen, Matthias Müller, afirma que os resultados
são "respeitáveis".
As vendas da Volkswagen caíram 1,2% no primeiro trimestre e totalizaram 2,57
milhões de veículos, enquanto o faturamento registrou queda de 3%, para 51 bilhões
de euros.
O grupo confirmou as previsões para o conjunto de 2016, ano em que projeta uma
queda de até 5% em seu volume de negócios. A VW divulgou perda recorde no ano
passado após separar 16,2 bilhões de euros para cobrir custos do escândalo.
Os resultados trimestrais publicados nesta terça-feira não incluem mais provisões para
o escândalo.

Aneel decide manter bandeira verde para conta de luz no mês de junho
31/05/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira (31) manter a
bandeira verde nas contas de luz no mês de junho. Será o terceiro mês seguido em
que não haverá cobrança extra nas tarifas.
“Considerando o cenário agregado, não há necessidade de acionamento da bandeira
amarela”, afirmou o relator do processo, o diretor Reive Barros.
A bandeira verde é acionada quando o Custo Marginal de Operação (CMO), indicador
que demonstra o custo de geração da usina mais cara em operação em todo o país,
fica abaixo dos R$ 211,28 por megawatt-hora (MWh) em todas as regiões.
De acordo com o relator do processo, porém, o Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS) informou que será necessário acionar a usina termelétrica de Celso Furtado, na
Região Nordeste, na primeira semana de junho.
Como o custo de geração de energia dessa usina é de R$ 259,43 por megawatt-hora
(MWh), em tese, seria necessário o acionamento da bandeira amarela em todo o País.
No entanto, como existia um saldo positivo de R$ 3,2 bilhões na conta centralizadora
das bandeiras tarifárias, que arrecada os recursos pagos por meio da conta de luz, a
Aneel decidiu que seria possível manter a bandeira verde.
O órgão regulador levou em conta também o fato de que a usina Celso Furtado só será
acionada na primeira semana de junho.
“Será possível manter a bandeira verde sem prejuízo do equilíbrio econômicofinanceiro das distribuidoras”, disse Barros. A bandeira amarela, que adiciona R$ 1,50
a cada 100 quilowatt-hora de consumo na conta de luz, havia vigorado em março.
De janeiro de 2015 a fevereiro de 2016, vigorou a bandeira vermelha, que sinaliza
piores condições de geração de energia.
Atualmente, a bandeira vermelha adiciona uma cobrança de R$ 3,00 ou R$ 4,50 a
cada 100 kWh de consumo, dependendo do custo e da quantidade de térmicas ligadas.

Bendine renuncia e Parente assume Petrobras na quinta-feira
31/05/2016 – Fonte: R7

O presidente da Petrobras, Aldemir Bendine, entregou na segunda-feira (30), sua carta
de renúncia ao cargo. O substituto Pedro Parente deve assumir o comando da estatal
quinta-feira (2). Em carta aos funcionários, Bendine ressaltou os avanços que obteve
a frente da estatal nos últimos 15 meses e classificou como uma "tempestade perfeita"
o momento em que tomou posse.
"Da ameaça de apagão financeiro, chegamos a um caixa superior a R$ 100 bilhões.
Essa marca é resultado direto do corte nos investimentos e do enxugamento nos
custos operacionais, que fizeram com que nossas despesas fossem menores que
nossas receitas pela primeira vez desde 2008", afirmou.
A "tempestade perfeita" descrita por Bendine combina um ambiente de baixo preço do
petróleo, de desvalorização do real ante o dólar, que contribuiu para elevar o
endividamento da petroleira, e de crise institucional decorrente da Operação Lava Jato.
No balanço feito de sua gestão, Bendine acredita que, apesar do período conturbado,
conseguiu dar os "primeiros passos para virar a página da maior crise do nosso mundo
corporativo e voltar a ser orgulho de todos os brasileiros".F
O executivo assumiu o comando da Petrobras em fevereiro do ano passado, quando
substituiu Graça Foster, desgastada pelos desdobramentos da Lava Jato e pelo atraso
na divulgação do balanço financeiro de 2014.
Os ganhos financeiros e as mudanças na estrutura da empresa, com a criação de
comitês que passaram a responder por decisões de investimento, foram os marcos da
sua gestão.
A criação dos comitês serviu para tirar das mãos de executivos, isoladamente, o poder
sobre orçamentos bilionários. Em referência aos episódios de desvio de recursos
investigados pela Lava Jato, Bendine afirma que trabalhou para que os executivos "não
ajam como senhores, mas como servidores dos interesses da empresa".
Ao fim do documento, ele agradece a toda diretoria, aos conselheiros de
administração, empregados e colaboradores e se intitula um "petroleiro". Em outro
documento, direcionado ao presidente do conselho, Nelson Guedes, se coloca à
disposição para esclarecimentos.
Preço do gás natural será reduzido a partir de hoje em SP
31/05/2016 – Fonte: R7
Os consumidores de gás encanado atendidos pela Comgás (Companhia de Gás de São
Paulo) terão suas tarifas reduzidas a partir desta terça-feira (31). A medida vale para
os segmentos comercial, industrial e cogeração e, também, para as residências que
consomem mais de 10m³ por mês.

A decisão foi anunciada pela Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do
Estado de São Paulo) e publicada no Diário Oficial do Estado. Os porcentuais aplicados
são distintos, conforme o segmento de mercado e o volume de consumo.
No casa dos clientes do segmento residência, por exemplo, que consomem 15m³ por
mês terão uma queda de 0,7% na tarifa e os que consomem 20m³, redução de 0,6%.
Já os clientes que consomem, em média, 3m³ terão uma alta de 4,8%.
Segundo o diretor-presidente e de Relações com Investidores da Comgás, Nelson
Gomes, as novas tarifas anunciadas pela Arsesp reforçam a competitividade do gás
natural, uma alternativa energética segura, eficiente e versátil".
Comércio
No comércio, as tarifas serão reduzidas em 0,8% para o consumo de 100 m³ ao mês.
Para o consumo de 1 mil m³, a queda será de 3,2%. Já para as unidades comerciais
que consomem 10 mil m³, a tarifa de gás natural será reduzida em 8%.
Indústria
O segmento industrial será beneficiado com quedas mais significativas. As tarifas terão
diminuição de 11,3% no caso de empresas com consumo de 50 mil m³ por mês. Para
as que utilizam três milhões de m³ por mês, a redução na conta de gás será de 21%.
Para o segmento da cogeração, também haverá redução, que pode variar entre 15%
e 21%, conforme faixa de consumo.
GNV
Já o GNV (Gás Natural Veicular) terá aumento de 2,2% nas tarifas da Comgás para o
posto que comercializa o produto. O preço para o consumidor final, na hora de
abastecer, é definido por cada posto.
Para justificar o reajuste, a Arsesp afirma que a medida é resultado do alinhamento
do custo de gás e repasse de valores acumulados na conta-gráfica, que tiveram
significativa redução em função da queda do preço do petróleo, que é a base para os
preços do gás natural.
Além disto há a correção das margens de distribuição pelo IGP-M e a aplicação do
Fator de Eficiência X. Até então, o último ajuste de tarifas havia sido em maio de 2015.
David Salama acumulará diretoria de RI da CSN após saída de Caffarelli
31/05/2016 – Fonte: R7
O executivo David Salama acumulará o cargo de diretor-executivo de relações com
investidores da CSN após Paulo Caffarelli deixar o cargo, de acordo com ata de reunião
da siderúrgica realizada nesta segunda-feira.
Salama é diretor-executivo da CSN responsável pelas áreas de seguros, crédito e
patrimônio, e vai acumular as funções interinamente.
Caffarelli deixou o cargo para assumir a presidência do Banco do Brasil.
Ministro da Fazenda afirma que governo
privatizações para aumentar arrecadação

pode

fazer

concessões

e

31/05/2016 – Fonte: R7
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira (30) que o
governo tem de criar condições macroeconômicas para que todos possam trabalhar,
produzir e investir para que o país volte a crescer. As primeiras medidas tomadas pelo

governo do presidente interino, Michel Temerm vão nessa direção, destacou o ministro
na Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro).
Meirelles adiantou que outras medidas podem ser adotadas para aumentar a
arrecadação e citou a venda de ativos, as concessões e privatizações.
Segundo o ministro, há muito trabalho a fazer, e a finalidade do governo é promover
o crescimento econômico do País. De acordo com Meirelles, isso significa criar
emprego, aumentar a renda e a produção das empresas e, principalmente, o número
de empregos e a renda média da população brasileira.
— Isso é o que deve nortear o trabalho de todos.
O ministro ressaltou que as primeiras medidas visam à correção do crescimento das
despesas e da dívida pública. Meirelles disse que, de 1997 a 2015, o crescimento anual
médio da despesa pública atingiu quase 6% ao ano acima da inflação, enquanto o
gasto do governo federal subiu de 14% para 19% do PIB (Produto Interno Bruto), que
correspopnde à soma dos bens e serviços produzidos no País.
— A sociedade brasileira não tem como sustentar uma trajetória de gasto nessa
direção.
O ministro enfatizou que a economia entrou em uma espiral negativa, com aumento
do desemprego, e que isso precisava ser enfrentado de forma imediata, inicialmente
com a exposição da realidade à sociedade, o que ocorreu com a divulgação do “número
realista do déficit primário”, de R$ 170 bilhões, superior ao que fora informado
anteriormente (R$ 96 bilhões).
O segundo passo é discutir com a sociedade, representada pelo Congresso Nacional,
as medidas necessárias para ajustar esse processo, fazer a economia voltar a crescer
e aumentar a confiança no País.
— A vida é feita de previsibilidade ou horizonte de planejamento.
Para Meirelles, o planejamento é importante não só para as famílias, mas para as
empresas e o governo.
— Quanto mais longo o horizonte de planejamento, melhor para a economia.
Plano de cisão da Alcoa acende disputa com parceira australiana Alumina
31/05/2016 – Fonte: R7
A Australiana Alumina disse nesta segunda-feira que tem "preocupações sérias" sobre
o impacto de um plano de cisão da parceira norte-americana Alcoa na joint venture de
produção de bauxita e alumina das duas, a Alcoa Worldwide Alumina and Chemicals
(AWAC).
A Alumina disse em comunicado que estava preocupada de que o plano "resultaria em
uma mudança material adversa na natureza, tamanho, escopo, e meios financeiros da
parceira da Alumina na AWAC".
O plano da Alcoa, revelado em setembro, faria a separação de sua unidade de peças
de aviões e carros, sob o nome de Arconic, enquanto suas tradicionais operações de
fundição de alumínio, incluindo sua parcela de 60 por cento da AWAC, manteriam o
nome Alcoa.
Na sexta-feira, a Alcoa apresentou um processo no Tribunal de Chancelaria do Estado
de Delaware, visando uma declaração de que a Alumina não tem direito de bloquear

o plano e não tem direitos de consentimento ou direitos de preferência em relação ao
plano.
o
A Alcoa também solicitou que o tribunal declare que o plano não autoriza a Alumina
assumir os direitos de mercados da AWAC.
"A Alumina considera que a proposta de cisão da Alcoa disparada direitos de
consentimento e preferência da Alcoa, em favor da Alumina sob os arranjos da AWAC.
A Alumina defenderá vigorosamente os procedimentos interpostos pela Alcoa", disse
a Alumina em sua declaração apresentada no órgão de regulamentação de valores
mobiliários da Austrália.
Centrais querem 'refazer as contas' da Previdência e melhorar gestão
31/05/2016 – Fonte: olha de S. Paulo

As centrais sindicais decidiram não munir o governo com propostas para a reforma da
Previdência.
Em reunião nesta segunda-feira (30), em São Paulo, Força Sindical, UGT, CSB e Nova
Central chegaram ao consenso de que o melhor para diminuir o rombo no INSS é
elevar arrecadação.
E é isso que as entidades devem propor na próxima reunião com o governo – que foi
adiada desta sexta (3) para o dia 10 de junho.
"O que vamos propor são medidas para melhorar a gestão das contas da Previdência.
Não vamos enviar um documento com propostas para a reforma, até porque, já há
em curso uma modificação, que é a 85/95", disse o presidente da Força Sindical, Paulo
Pereira da Silva.
O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos (Dieese) vai
compilar as propostas e criar um documento único para ser entregue ao governo até
o início da próxima semana.
REFAZER AS CONTAS
"Não queremos apresentar propostas para a reforma. Queremos refazer todas as
contas da Previdência", afirmou o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados,
João Batista Inocentini.
Uma das medidas que devem ser propostas é o fim da cobrança diferenciada para as
empresas do agronegócio. Pela Lei de Custeio da Seguridade Social, a agroindústria e
o produtor rural pessoa jurídica, contribuem com 2,6% sobre a receita bruta da
comercialização da produção.
O setor industrial, por seu lado, recolhe 20% sobre a folha, mais o PIS, Cofins e CSLL
(contribuição sobre o lucro) com alíquotas variáveis.

Outras propostas em consenso entre as centrais são a de venda de imóveis inutilizados
pelo INSS, a revisão das isenções para as entidades filantrópicas e uma fiscalização
mais eficiente das empresas inadimplentes.
"É bom ressaltar que todas essas propostas de melhora na gestão são para o setor
privado e não para o setor público. São discussões em separado e não em conjunto,
como o governo quer", disse o secretário da UGT, Natal Leo.
Pelos cálculos do Dieese, o deficit previdenciário do setor público é de R$ 120 bilhões
para uma base de 3,5 milhões de pessoas. Já o setor privado gera um déficit de R$
80 milhões e atende a 28 milhões de segurados.
A Casa Civil confirmou o adiamento da reunião para o dia 10, para que haja mais
tempo para avaliar a posição dos sindicalistas.
O governo não quis comentar, porém, a recusa das centrais em enviar propostas para
a reforma da Previdência.
Metroviário de SP tem aumento acima da inflação em 9 dos últimos 10 anos
31/05/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
Os metroviários de São Paulo, que ameaçam promover uma nova greve nesta quartafeira (1º), obtiveram reajuste acima da inflação em nove dos últimos dez anos. O ano
de 2010 foi a única exceção, quando os trabalhadores do Metrô conseguiram somente
a reposição do índice inflacionário.
É o que mostra levantamento feito pela Folha durante mais uma negociação salarial
entre a empresa e representantes da categoria, que terão nova audiência de
conciliação no Tribunal Regional do Trabalho na tarde desta terça-feira (31).
A primeira tentativa de acordo perante a Justiça, na semana passada, não foi bemsucedida. O Metrô ofereceu 7,5% de reajuste nos salários, abaixo da inflação do
período, enquanto os trabalhadores pediam 10,82% de recomposição, acrescido de
6,59% de aumento real. O piso salarial da categoria é de R$ 1.891,25.
Nesta segunda-feira (30), o Metrô elevou sua proposta e ofereceu o reajuste da
inflação segundo o IPC-Fipe, de 10,03%, parcelado em duas vezes, extensivo a todos
os benefícios. "Com isso, a empresa espera chegar a um acordo com o Sindicato dos
Metroviários que evite prejuízos aos milhões de usuários do sistema e à população de
São Paulo", diz a empresa.
Representantes dos trabalhadores, contudo, já indicaram que a proposta não é
suficiente. Caso o impasse continue, a paralisação de 24 horas começa a 0h de quarta.
Nos últimos dez anos, os funcionários do Metrô promoveram cinco greves que levaram
a cidade a suspender o rodízio de veículos: em agosto de 2006, em junho e agosto de
2007, em maio de 2012 e em junho de 2014 –uma semana antes da abertura da Copa
em São Paulo.
Em todas essas paralisações, os metroviários conseguiram obter mais do que a
reposição da inflação medida pelo IPC/Fipe. Em nota, o Metrô diz que "sempre
empenhou todos os esforços para atender da melhor maneira possível aos pleitos de
seus funcionários".
A empresa afirma que, neste ano, "continua buscando a melhor alternativa econômica
que, ao mesmo tempo, atenda aos trabalhadores e seja suportada pela companhia
para não comprometer seu equilíbrio financeiro".

A situação econômica da companhia tem se deteriorado recentemente. No ano
passado, a gestão Geraldo Alckmin (PSDB) deu um calote de R$ 66 milhões na
empresa, um dinheiro que seria usado para cobrir os custos da política de gratuidades
no transporte. Haverá novo corte nos repasses neste ano.
Outro calote do governo paulista ao Metrô, este de R$ 333 milhões, ocorreu para pagar
obrigações contratuais com a operadora privada da linha 4-amarela. Sem essas
verbas, a companhia é forçada a cortar custos e abrir mão de investimentos e de
melhorias no serviço que presta à população e no quadro de funcionários.
Alex Fernandes, secretário-geral do Sindicato dos Metroviários, diz que o salário não
é o eixo principal das reivindicações: "O mais importante para nós é ter melhores
condições de trabalho, mais contratações de funcionários e não haver aumento do
preço da tarifa".
Fernandes também questiona o levantamento da Folha: "É preciso considerar que
nossa reivindicação é sempre segundo o índice feito pelo Dieese, não pela Fipe. Nessa
conta, nós nunca conseguimos ter o reajuste que pleiteamos".
O secretário-geral do sindicato diz ainda que a categoria estaria disposta a trabalhar
no dia proposto para a greve, desde que o Metrô aceite manter catracas abertas para
a população. O Metrô tem cerca de 9.500 funcionários, sendo que dois terços deles
estão diretamente envolvidos na operação dos trens e estações.
Deputados pedem suspensão de pacto UE-Mercosul devido ao impeachment
31/05/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
Um grupo de 34 deputados europeus de esquerda pediu à comissária de política
externa da União Europeia, Federica Mogherini, a suspensão das negociações do
acordo com o Mercosul devido ao impeachment da presidente Dilma Rousseff no Brasil.
Para os membros do Parlamento Europeu, o pacto comercial não pode ser negociado
por um governo sem legitimidade democrática, em referência à administração interina
de Michel Temer.
"Pedimos ainda que em conformidade com os valores fundamentais da União Europeia
seja dado pleno apoio para o restabelecimento da ordem democrática no Brasil", disse
a portuguesa e ex-presidenciável pelo Bloco de Esquerda Marisa Matias, em publicação
no Facebook.
A carta foi enviada na sexta (27) e assinada pela Esquerda Unitária Europeia/Esquerda
Nórdica dos Verdes. Além dos Blocos de Esquerda português e francês, a união
partidária abriga o espanhol. Podemos, o grego Syriza e o italiano Movimento 5
Estrelas.
Membro da Delegação do Parlamento Europeu para o Mercosul, o espanhol Xabier
Benito disse ter a mesma preocupação da OEA (Organização dos Estados Americanos)
e da Unasul (União das Nações Sul-Americanas)sobre a legitimidade do impeachment
de Dilma.
"Tal acordo comercial não deveria ser negociado com o atual governo brasileiro.
Reivindicamos que a UE dê o seu total apoio e envolvimento para o restabelecimento
da ordem democrática no Brasil", disse, em entrevista à agência de notícias Efe.
Nem Federica Mogherini nem o Itamaraty se manifestaram até o momento sobre a
carta. O novo ministro das Relações Exteriores, José Serra, fez duras críticas a
entidades e países que questionaram o processo de impeachment.

Dentre os alvos do tucano, estavam a Unasul e países como Bolívia, Venezuela, Cuba
e Equador, governados por partidos de esquerda.
A última rodada de negociações entre a União Europeia e o Mercosul foi em 11 de
maio, dia da votação do afastamento de Dilma no Senado. Na reunião, foi feita a
primeira troca de ofertas tarifárias, que afeta principalmente os produtos
agropecuários.
Ao tomar posse, Serra defendeu a necessidade de o Brasil aumentar o número de
acordos de livre-comércio, incluindo o que é negociado com os europeus.
Novas placas de veículos começam a valer em 2017 no Mercosul
31/05/2016 – Fonte: EM.com

Veículos brasileiros terão placas de identificação no padrão Mercosul a partir de 2017,
conforme decisão conjunta entre Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela em
2014.
Segundo decisão do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicada na última
sexta-feira no Diário Oficial da União, as placas deverão ter fundo branco com a
margem superior azul, contendo ao lado esquerdo o logotipo do Mercosul, ao lado
direito a bandeira do Brasil e ao centro o nome Brasil.
Além disso, as placas passarão a ter sete caracteres alfanuméricos. A cidade e o estado
de registro do veículo serão identificados por bandeira e brasão do lado direito da
placa, logo após o último número.
As novas placas terão quatro letras e três números, escritos sobre um fundo branco e
cuja cor indica a finalidade do veículo: uso particular na cor preta; uso comercial em
vermelho; veículos oficiais em azul; corpo diplomático em dourado; para teste ou de
uso das montadoras em verde; veículos de coleção em cinza prateado.
Além disso, as placas têm uma faixa azul-escuro na parte de cima com o símbolo do
Mercosul à esquerda, o nome do país de registro do veículo em maiúsculo, no meio, e
a bandeira da respectiva nação à direita.
Ainda de acordo com o Contran, as novas placas já passam a valer em janeiro de 2017
para veículos 0 km, para os que forem transferidos de cidades, que mudarem de
proprietário ou em caso de necessidade de substituição (por dano, por exemplo). Até
31 de dezembro de 2020, todos os veículos em circulação já deverão possuir placas
de identificação no padrão Mercosul.
Fiep firma termo de cooperação com província chinesa
31/05/2016 – Fonte: Agência Fiep
O vice-presidente da Federação das Indústrias do Paraná Paulo Pupo e o
superintendente da federação Reinaldo Tockus assinaram o documento.

O vice-presidente da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) Paulo Pupo e o
superintendente da federação Reinaldo Tockus assinaram, na última quarta-feira (25),
termo de cooperação com a província chinesa de Zhejiang. O vice-governador Liao
Guoxun assinou o documento em nome da província.
Os termos ampliam a cooperação social, econômica, cultural e de comércio entre as
partes, com ênfase nas áreas de educação, saúde, capacitação profissional, inovação,
pesquisa, ciência e tecnologia, turismo, agroindústria, meio ambiente e energia.
Paulo Pupo lembrou que o termo “faz parte de uma importante agenda estratégica
para aumentar o potencial das exportações com a China, que hoje é o país que mais
importa produtos paranaenses”, afirma.

