
 

 

08 DE JUNHO DE 2016 

Quarta-feira 

 BRASIL E ARGENTINA PRORROGAM ACORDO AUTOMOTIVO POR UM ANO 

 INCIDÊNCIA DO IOF – OPERAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTA-CORRENTE MANTIDAS 

POR EMPRESAS VINCULADAS VS. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS 

 REAJUSTES NA TARIFA DE ÁGUA PRESSIONAM E IPCA TEM MAIOR VALOR PARA MAIO 

DESDE 2008 

 RECEITA ABRE CONSULTA AO PRIMEIRO LOTE DO IMPOSTO DE RENDA 2016 

 TODO MUNDO EM PÂNICO: CLIMA DE TENSÃO SE INSTALA DE VEZ EM BRASÍLIA 

 SARNEY, O POLÍTICO IMORTAL 

 TOYOTA BUSCA ‘POPULARIZAR’ A TECNOLOGIA HÍBRIDA COM A CHEGADA DO NOVO 

PRIUS 

 RTE RODONAVES INVESTE R$ 5 MILHÕES EM MARINGÁ PARA AMPLIAR ATUAÇÃO 

NO PARANÁ 

 CENTRO DE PEÇAS DA CHERY ESTÁ TAMBÉM EM JACAREÍ 

 INVESTIMENTO DO GRUPO PSA EM CONTEÚDO LOCAL PODE PASSAR DE € 70 

MILHÕES NA AMÉRICA LATINA 

 CONTRAN DÁ NOVO PRAZO A PILOTOS DE CINQUENTINHA 

 FIAT MOBI: VERSÃO AVENTUREIRA CHEGA ÀS CONCESSIONÁRIAS 

 MAN APRESENTA CONSTELLATION 26.280 COM TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA 

 VOLVO FMX TEM TRAÇÃO INTEGRAL INTELIGENTE 

 MARCOPOLO E SCANIA VENDEM 295 ÔNIBUS PARA GANA 

 INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS JÁ ACUMULA QUEDA DE 30,6% 

 FORÇA SINDICAL, UGT E CGTB FAZEM ATO EM SÃO PAULO PELA REDUÇÃO DA SELIC 

 MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS POR PARANAGUÁ CRESCE ACIMA DA MÉDIA NACIONAL 

 IMPORTAÇÕES DE COBRE E MINÉRIO DE FERRO DA CHINA AVANÇAM 19% NO ANO 

EM MAIO 

 ANEEL VAI COBRAR ABENGOA POR QUEBRA DE CONTRATO 

 REAJUSTES TARIFÁRIOS NÃO TERÃO COBRANÇA EXTRA PARA SUBSÍDIO DA 

ELETROBRAS 
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 MINÉRIO DE FERRO FECHA QUASE ESTÁVEL ANTES DE FERIADO NA CHINA 

 BRASIL EMITE 'SINAL DE MUDANÇA POSITIVA NA DINÂMICA DO CRESCIMENTO', DIZ 

OCDE 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL CRESCE EM 5 DOS 14 LOCAIS PESQUISADOS EM ABRIL ANTE 

MARÇO 

 VALE PRECIFICA EMISSÃO DE US$1,25 BI EM BÔNUS DE 5 ANOS A 5,875% 

 ARTIGO: REALPOLITIK 

 INFLAÇÃO ATINGE 0,78% EM MAIO, MAIOR ÍNDICE PARA O MÊS DESDE 2008 

 EMPRESÁRIOS MARCAM ATO DE APOIO A TEMER APÓS DESGASTE POLÍTICO 

 CENÁRIO NO BRASIL É AINDA 'DESAFIADOR', AVALIA BANCO MUNDIAL 

 CELULAR JÁ PODE SUBSTITUIR A CARTEIRINHA COM O NÚMERO DO CPF 

 DAIMLER TRUCKS CORTARÁ MAIS POSTOS DE TRABALHO NO BRASIL 

 BUROCRACIA DA INDÚSTRIA PODE SER REDUZIDA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 
 

Brasil e Argentina prorrogam acordo automotivo por um ano 

08/06/2016 - Fonte: DCI  
 

A Argentina e o Brasil acertaram prorrogar o acordo automotivo bilateral por um ano 
nos termos atuais, disse nesta terça-feira o ministro argentino de Produção, Francisco 
Cabrera. 

 
O acordo vigente, que expira no final deste mês, permite que o Brasil exporte 150 

dólares em veículos e autopeças para cada 100 dólares que importa da Argentina, sem 
pagar impostos. O acordo também regula participação de mercado. 
 

A demanda está fraca em ambos os países, com o Brasil, maior comprador estrangeiro 
de carros argentinos, enfrentando uma recessão e a Argentina tendo que lidar com 

inflação alta e uma desvalorização cambial que reduziu o valor do peso em 29 por 
cento. 

 
"Vai continuar nos mesmos termos, o que é muito bom para a Argentina. Durante um 
ano", disse a jornalistas o ministro. 

CÂMBIO 

EM 08/06/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,371 3,372 

Euro 3,842 3,844 
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Na véspera, o presidente da associação montadoras do Brasil (Anfavea), Antonio 
Megale, afirmou que tinha expectativa de que o acordo fosse prorrogado nos termos 

atuais, com pequenos ajustes, mas que a indústria esperava que a renovação 
ocorresse por prazo de pelo menos dois anos. 

 
A produção de veículos do Brasil este ano deve encolher 5,5 por cento, para o menor 

nível desde 2004, segundo dados da Anfavea. A perspectiva para as exportações, 
porém, é de avanço de 21,5 por cento em 2016. 
 

Na Argentina, a produção de veículos acumulou queda de 12,5 por cento nos primeiros 
cinco meses do ano sobre o mesmo período de 2015, enquanto as exportações, cujo 

destino principal é o Brasil, recuaram 26,5 por cento na mesma comparação. 
 

Incidência do IOF – Operações Financeiras em conta-corrente mantidas por 

empresas vinculadas vs. Mútuo de Recursos Financeiros 
 

08/06/2016 - Fonte: Gaia, Silva, Gaede & Associados - Advogados 

 
Nos últimos anos, a Receita Federal do Brasil (RFB) vem promovendo a adequação de 
diversas obrigações acessórias dos contribuintes ao ambiente do Sistema Público de 

Escrituração Digital “SPED”, a exemplo da Escrituração Contábil Fiscal “ECF” e da 
Escrituração Contábil Digital “ECD”. 

 
A partir dessas plataformas, algumas divergências vêm sendo identificadas, o que, por 
vezes, induz ao entendimento acerca de supostas insuficiências de recolhimento de 

tributos. 
 

Dentre as diversas situações apuradas, destacam-se as intimações lavradas para 
esclarecimentos relativos aos saldos mantidos pelos contribuintes em regime de conta-
corrente entre empresas vinculadas, os quais, sob o pressuposto de equivalência às 

operações de mútuo, têm ocasionado a exigência do Imposto sobre operações de 
crédito, câmbio e seguro, ou relativo a títulos mobiliários (IOF), embora muitos casos 

correspondam a meras movimentações financeiras entre as partes sem a finalidade 
de crédito. 
 

Nas hipóteses amparadas por contratos de conta-corrente, nos quais as partes 
acordam efetuar remessas recíprocas de valores oriundos de quaisquer espécies de 

negócios jurídicos, com o objetivo de compensar créditos e débitos entre as partes ao 
final do prazo pactuado, verifica-se uma situação fático-jurídica diversa das operações 
de crédito, sendo questionável a exigência do IOF. 

 
Portanto, é salutar que seja investigada a natureza jurídica de cada operação, com a 

finalidade de segregar aquelas caracterizadas como mútuos e outras correspondentes 
ao mero uso do sistema de conta-corrente por empresas vinculadas. 

 
Recomendamos aos nossos clientes especial atenção quanto ao tema por ocasião de 
intimações lavradas pelas Autoridades Fiscais. 

 
Importante destacar também que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

(CARF) tem confirmado o entendimento de mérito acima em suas decisões mais 
recentes. 
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Reajustes na tarifa de água pressionam e IPCA tem maior valor para maio 

desde 2008 

08/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo  
 

 
 
A inflação oficial brasileira, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

ficou em 0,78% em maio, informou nesta quarta-feira (9) o IBGE. A taxa é a maior 
para o mês desde 2008 e ficou pouco acima da expectativa de analistas, que era a 

que o indicador registrasse 0,72%, de acordo com o boletim Focus, elaborado pelo 
Banco Central. Em abril, o índice subiu 0,61%. 
 

Nos cinco primeiros meses do ano, a taxa é de 4,05%. Já no acumulado em 12 meses 
até maio, o IPCA ficou em 9,32%. O número ainda está acima do teto da meta definida 

pelo governo para este ano, de 6,5%.  
 

A expectativa dos analistas ouvidos pelo BC é que a inflação feche o ano em 7,12%. 
Segundo os economistas, a alta de preços só chegaria ao centro da meta, de 4,5%, 
em 2019. 

 
Segundo dados do instituto, a maior contribuição individual para o IPCA no mês 

passado (responsável por 0,14 ponto porcentual dos 0,78%) foi a alta de 10,78% do 
item taxa de água e esgoto, que pertence ao grupo Habitação.  

 
Os principais responsáveis foram o fim do bônus por economia na região metropolitana 
de São Paulo - combinado com alta de 8,4% na tarifa - e reflexos de reajustes no item 

também em Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte.  
 

Com isso, o grupo Habitação, teve uma alta de 1,79% no mês passado, após 
apresentar uma deflação (queda de preço) de 0,38% em abril.  
 

O aumento do custo da energia elétrica para consumidores em cidades como Salvador, 
Recife, Fortaleza e Belo Horizonte também afetou o resultado do grupo. Na média, o 

preço da energia subiu 2,28% no mês passado.  
 
O grupo Alimentação teve a segunda maior contribuição para a alta da inflação no 

mês, embora a intensidade do aumento dos preços tenha sido menor do que a 
registrada no mês anterior, segundo os dados do IBGE.  

 
A inflação da alimentação e bebida foi de 0,78% em maio, abaixo da taxa de 1,09% 
de abril. O grupo foi responsável, desta forma, por 0,20 ponto percentual do IPCA de 

0,78% de maio passado, segundo o instituto.  
 

Dos alimentos mais significativos para os consumidores, os destaques de alta foram 
batata-inglesa (19,12%), cebola (10,09%) e feijão-mulatinho (9,85%). Somente a 
batata-inglesa acumula alta de 50,91% neste ano.  

 
Por outro lado, os consumidores tiveram alívio nos preços de alguns produtos da mesa. 

É o caso da cenoura (-23,08%), ovos (-2,26%) e hortaliças (-2,07%). São itens que 
ajudaram a inflação dos alimentos a subir menos.  
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Pressão no Copom 
O dado do IBGE foi revelado horas antes da divulgação da taxa básica de juros, 
marcada para a noite desta quarta-feira. O Comitê de Política Monetária (Copom) está 

reunido desde ontem e a expectativa do mercado é que a Selic seja mantida em 
14,25% ao ano. Os juros são uma das formas de inibir a alta de preços. 

 
Domar o comportamento da inflação é a principal missão do novo presidente do BC, o 

economista Ilan Goldfajn.  
 
Durante sessão no Senado em que foi aprovado como novo chefe da autarquia, ele 

destacou o objetivo de alcançar rapidamente a meta de inflação. E defendeu, ainda, o 
“bom e velho” tripé macroeconômico — conceito que combina meta de inflação, 

câmbio flutuante e meta de superávit primário (economia para pagar juros da dívida 
pública). 
 

Receita abre consulta ao primeiro lote do Imposto de Renda 2016 

08/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo  

 
 
A consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2016 (IR  2016) será 

aberta pela Receita Federal, nesta quarta-feira, a partir das 9 horas. A restituição, que 
neste primeiro lote totaliza R$ 2,65 bilhões, deve ser paga a 1,6 milhão de 
contribuintes no próximo dia 15.  

 
A etapa inicial contempla principalmente os contribuintes com preferência no 

recebimento, como idosos, pessoas com deficiência ou acometidas por doenças 
graves. Segundo a Receita, do total de contribuintes no lote, 1,49 milhão são idosos 
e 113,7 mil com alguma deficiência ou moléstia grave.  

 
A restituição do primeiro lote será corrigida por uma taxa de 2,11%, referente à Selic 

acumulada entre maio e junho deste ano. O lote também inclui restituições residuais 
dos exercícios de 2008 e 2015, de pessoas que deviam algum esclarecimento à Receita 
e, por isso, estavam com os montantes retidos. 

 
Quem não estiver entre os listados na consulta pode verificar no site da Receita ou por 

meio do Receitafone (146) o status da declaração.  
 
Contribuinte já pode ver se houve erro na declaração do Imposto de Renda 

2016 

 
  

Malha fina 

Os contribuintes também podem pesquisar para saber se ficaram ou não na malha 
fina. Para o diretor tributário da Confirp Consultoria Contábil, Welinton Mota, quem 
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sabe ou acha que errou na declaração, ainda pode fazer ajustes antes que seja 
chamado pelo Fisco com uma declaração retificadora.  
 

“A Receita Federal permite o contribuinte acesso ao detalhamento do processamento 
de sua declaração através do código de acesso gerado no próprio site da Receita ou 

certificado digital. Caso tenha sido detectada alguma divergência o Fisco já aponta ao 
contribuinte o item que está sendo ponto de divergência e orienta o contribuinte em 

como fazer a correção”, explica Welinton Mota. 
 
“Em relação à declaração retida, se não houver erros que necessite enviar uma 

declaração retificadora, o caminho é aguardar ser chamado para atendimento junto à 
Receita”, complementa o diretor da Confirp Contabilidade. 

 
No caso de necessidade da declaração retificadora. O procedimento é o mesmo que 
para uma declaração comum. A diferença é que no campo “Identificação do 

Contribuinte”, deve ser informada que a declaração é retificadora. Também é preciso 
que o contribuinte possua o número do recibo de entrega da declaração anterior, para 

a realização do processo. 
 

Todo mundo em pânico: clima de tensão se instala de vez em Brasília 

08/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
Os bastidores do Congresso Nacional estão tomados por especulação e temor. Desde 

a semana passada, quando começou a circular a informação de que parlamentares 
poderiam ser presos em breve, a tensão se instalou de vez nos corredores e nos 

gabinetes da Câmara e do Senado. 
 
Segundo fontes consultadas pela Gazeta do Povo, nunca antes na história do Brasil 

o clima foi de tanta apreensão. O receio de muitos políticos é tanto com o envolvimento 
direto – a partir da possibilidade de serem citados em gravações ou delações 

premiadas que possam levar à prisão – como com a ruína na imagem de aliados 
próximos, como Renan Calheiros e Eduardo Cunha.  
 

Um deputado paranaense contou que o clima era de mais apreensão na semana 
passada. A partir desta terça-feira (7), com a divulgação de que o procurador-geral 

da República, Rodrigo Janot, havia pedido a prisão de Eduardo Cunha, Renan 
Calheiros, Romero Jucá e José Sarney, o foco deixou de ser o medo de ser alvo de 
operações policiais e passou a se concentrar nas consequências do momento de 

fragilidade que atinge o governo e a cúpula do Congresso. Aliados estão a perigo, 
ameaçando toda a rede de laços políticos.  

 
Segundo o deputado federal Chico Alencar (PSol-RJ), o risco de Cunha, Renan e outros 
parlamentares serem presos já estava correndo ‘à boca pequena’, nos grupos de 

conversa. “Há uma ansiedade, um rumor permanente. Começaram a falar que o Teori 
Zavascki estava fechado no gabinete e que nas outras duas situações que o ministro 

do STF agiu assim o resultado foi a prisão do senador Delcídio do Amaral e o 
afastamento do Cunha”, comenta. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/todo-mundo-em-panico-clima-de-tensao-se-instala-de-vez-em-brasilia-713772xiinwdj2i3ctr17t6ig


Alencar relata que segue em alta o receio, por parte de alguns parlamentares, de 
serem citados em gravações feitas por ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado 
ou na aventada delação de Marcelo Odebrecht. “Quem tiver que perder o sono, que 

perca”, brincou. 
 

Para o deputado, além do receio do envolvimento direto, também o que está em jogo 
para muitos políticos é o fim do sistema de financiamento eleitoral, pelo menos da 

forma como estava estruturado. “O ambiente é de insegurança, com a perspectiva de 
tudo desmoronar. Uma situação que não vi em quatro mandatos”, resume.  
 

Segundo Alencar, nunca se viu “tanto cenho franzido, tantas mãos trêmulas. E olha 
que parlamentares são hábeis na arte de dissimular”. 

 

 
 
Conforme reportagem da Gazeta do Povo, ao menos 36 senadores e 52 deputados 

estão na mira da Operação Lava Jato. 
 

Também o senador Alvaro Dias (PV-PR) falou sobre o clima de tensão, sem paralelo, 
que está assombrando o Congresso. “Agora vem esse pedido de prisão, mas nos dias 
anteriores já havia a especulação”, conta. Diante da sensação de ruína iminente, ele 

chegou a defender a renúncia de todos os eleitos do Executivo e do Legislativo e a 
convocação de eleições gerais. A expectativa é de que as delações premiadas que 

estão em fase de homologação devem comprometer ainda mais as instituições. 
 

Sarney, o político imortal 

08/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
Sem mandato político desde janeiro de 2015, quando chegou ao fim seu quinto 

mandato como senador, José Sarney continua exercendo sua influência em Brasília. 
 
Os diálogos gravados pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado são a 

evidência mais recente disso. Antes da divulgação dos áudios virem à tona, o 
maranhense encontrou-se diversas vezes com o presidente interino Michel Temer e 

emplacou seu caçula, Sarney Filho, como ministro do Meio Ambiente.  
 

Temer encontrou-se com José Sarney um dia antes de tomar posse. E, em 17 de maio, 
voltou a recebê-lo, já como presidente interino. 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/delacao-de-odebrecht-promete-atingir-grande-parte-do-congresso-42j7hnrilijyxfxcob5eyprg8#ancora-1
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O encontro oficial, marcado na agenda, ocorreu horas antes de Temer receber o 
presidente atual do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), com quem tem um 
relacionamento mais distante.  

 
E como um político de 86 anos, sem mandato, que já não tinha apoio popular quando 

estava no Senado, ainda mantém essa influência? 
 

Um membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), da qual Sarney participa desde 
1980, conversou com a Gazeta do Povo e fez uma avaliação. “É uma liderança 
tradicional, que se valia das práticas de clientelismo, mas que construiu uma longa 

carreira política na qual aprendeu a negociar. Sobretudo, no trato pessoal é muito 
gentil e afável, cativando os interlocutores”, resume.  

 
Na avaliação do colega da ABL, Sarney é um “último exemplar” de uma linhagem 
política que tinha Antonio Carlos Magalhães como expoente. 

 
“A elite, antigamente, era muito pequena, e Sarney e ACM faziam parte dessa elite 

culta, bem-educada, que usou a política como forma de negociação, em uma época 
em que ainda não havia ferramentas como redes sociais para as pessoas expressarem 
seu ódio, da forma como fazem hoje”, acrescenta. 

 
O sociólogo Bruno Rogens, professor no Maranhão, afirma que Sarney construiu uma 

extensa rede de relações de poder durante a longa carreira, que começou em 1955, 
como deputado estadual. O ponto crucial, diz, foi durante a presidência, quando 
negociou a concessões de rádio e televisão em troca do apoio do Congresso para 

aumentar o mandato presidencial de quatro para cinco anos.  
 

“Nesse momento ele ampliou a rede de contatos que já tinha, e agraciou aliados com 
retransmissoras, consolidando seu poder através de um curral eletrônico”, diz Rogens.  
 

Ele cita ACM, Jader Barbalho e a família de Fernando Collor como beneficiários. 
  

Segundo o coletivo Intervozes, a distribuição de outorgas sempre foi uma moeda de 
troca política em Brasília, mas que tomou grandes proporções no governo de José 
Sarney (1985-1989). 

 
No período que antecedeu a aprovação da Constituinte (março de 1985 a outubro de 

1988), foram 1.028 outorgas, das quais 25% em setembro, às vésperas da aprovação 
do texto. 
 

O levantamento do Intervozes aponta que, dos 91 constituintes que foram premiados 
com ao menos uma concessão, 82 votaram favoráveis ao mandato de cinco anos.  

 
Sarney também soube se movimentar nos círculos de poder. “Toda trajetória dele é 

marcada pela ausência de viés ideológico. Foi uma das raposas mais hábeis da política, 
que soube negociar com qualquer governo.  
 

Seu filho também foi ministro do Meio Ambiente de Fernando Henrique”, exemplifica. 
Com o fim da gestão de FHC, o maranhense apoiou José Serra nas eleições, mas logo 

se aproximou de Lula e manteve o apoio para Dilma Rousseff.  
 
Poderio no Maranhão vem caindo 

Apesar de ser um político com bom trânsito em Brasília, José Sarney vem perdendo 
espaço no seu estado de origem. A filha, Roseana Sarney, que assumiu o governo por 

decisão judicial em 2009, se reelegeu em 2010 com uma pequena diferença de votos 
e em meio a muitas denúncias.  
 

Em 2014, o grupo de Sarney perdeu o governo estadual para Flávio Dino (PCdoB) e 
também a cadeira do Senado em disputa.  



Roseana Sarney foi citada durante as investigações da Lava Jato – ela teria recebido 
propina em troca da liberação de um precatório de R$ 134 milhões favorecendo a UTC 
Engenharia. Há outras denúncias da Justiça Estadual do Maranhão contra Roseana, 

como a que investiga desvios na área da saúde.  
 

Na atual legislatura da Câmara dos Deputados, dos 18 deputados do Maranhão, 
apenas três são do PMDB. No período entre 2010 e 2014, eram 8. 

 
Sarney começou na política prometendo “modernizar” o Maranhão 
José Sarney foi eleito governador do Maranhão em 1965, após uma grande crise social 

no estado, que teve início em 1951. 
 

Segundo o sociólogo Bruno Rogens, a oligarquia liderada por Vitorino Freire estava em 
decadência, e Sarney prometia mudar e modernizar o estado. O curta-metragem 
“Maranhão 66”, do cineasta Glauber Rocha, mostra a posse dele e a recepção popular.  

 
“Ele gozava do apoio dos generais, que queriam resolver situações locais e manter a 

estabilidade nos estados. Fica claro, pelos indicadores sociais, que não houve melhoras 
no Maranhão, mas ele consolidou seu poder na ditatura, e se elegeu senador por dois 
mandatos”, relata. 

 
Sarney iniciou a carreira no PSD, depois foi para a UDN e posteriormente para a Arena, 

que dava sustentação ao regime militar. 
 
Na época das Diretas Já, ele, que tinha voltado para o PSD, rompeu com o partido e 

ajudou a criar o PFL. Foi indicado para a vice-presidência de Tancredo Neves e, com a 
morte deste antes da posse, assumindo a Presidência da República em 1985. 

 
Em 1990, mudou o domicílio eleitoral para o Amapá e se elegeu senador por mais três 
mandatos, totalizando cinco. Foi eleito presidente do Senado quatro vezes.  

 

Toyota busca ‘popularizar’ a tecnologia híbrida com a chegada do novo Prius 

08/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 
 
 

 
 

 
 
 
 

Primeira montadora no mundo a produzir um carro híbrido, a Toyota também quer ser 

a marca responsável por difundir a cultura dos veículos ‘verdes’ na América Latina. E 
o avanço dessa tecnologia em mercados que, somados, representam menos de 1% 

dos híbridos vendidos no planeta passa necessariamente pelo Prius, modelo pioneiro 
no segmento. 
 

A marca japonesa lança no Brasil a quarta geração do hatchback, que misturou no 
visual o estilo fastback com o de sedã e estará nas lojas a partir desta quarta-feira (8) 

ao preço de R$ 119.990. “Por tudo o que ele traz, o valor deveria custar no mínimo 
R$ 135 mil”, disse Miguel Fonseca, vice-presidente da Toyota do Brasil, durante a 
apresentação do carro à imprensa.  

 
O valor é praticamente o mesmo cobrado por aqui pelo antigo. Manter a tabela próxima 

a anterior é o primeiro passo da montadora para tentar mostrar às pessoas que não 
se trata somente de mais um automóvel importado. Mas, de uma tendência 
automotiva que hoje representa 20% dos veículos emplacados no Japão e que está 

cada vez mais acessível.  

http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/toyota-busca-popularizar-a-tecnologia-hibrida-com-a-chegada-do-novo-prius-e2zywjm1rc301ypxnte8s19a0


 
“Não se trata de lançar o Prius, mas introduzir a tecnologia híbrida na sociedade 
brasileira. O preço em conjunto com a modernidade e a tecnologia do carro abrem as 

portas para este conceito no país”.  
 

Menos força, mais economia 
Visualmente, a novidade buscou inspiração no Mirai, o carro a hidrogênio da Toyota, 

especialmente no conjunto óptico e e nos traços triangulares espalhados por toda a 
carroceria. 
 

A traseira é o ponto de ousadia do carro, como ocorre no antecessor. As lanternas 
estilo bumerangue têm a companhia de uma espécie de aerofólio que se integra com 

os vincos laterais. 
 
O sedã tem como premissa oferecer uma condução ecologicamente correta. Para 

tanto, o motor 1.8 VVT-i de ciclo Atkinson a gasolina foi recalibrado para entregar um 
pouco menos de força (98 cv a 5.600 rpm e 14,2 kgfm a 3.600 rpm) e mais eficiência 

energética. 
 
Ele conta com a ajuda do propulsor elétrico de 72 cv e 16,6 kgfm. Combinado, o 

conjunto motriz rende 123 cv e chega a consumir até 20% menos combustível que a 
geração anterior.  

 
Atualmente, o Prius é o modelo mais bem avaliado pelo Programa de Etiquetagem do 
Inmetro, com médias de 18,9/17 km/l (cidade/estrada) - o anterior fazia 15,2/ 14,3 

km/l. O melhor desempenho na cidade se explica pelo fato de o carro rodar mais tempo 
em baixa velocidade, utilizando o motor elétrico em boa parte do trajeto. 

 
O trem de força é administrado pela transmissão automática do tipo CVT 
(continuamente variável). Foram mantidos a manopla do câmbio em formato de 

controle de videogame e os freios regenerativos, que recarregam a bateria de níquel 
durante as frenagens. Segundo a Toyota, o novo Prius faz de 0 a 100 km/h em 11 

segundos. 
 
Conforto 

O interior foi redesenhado e o quadro de instrumentos todo digital se mantém ao 
centro do painel. Ele tem a companhia de uma tela com multifunções de 4,2” e suas 

diversas funções de apoio à condução, como o modo Eco Wallet, que exibe o tempo 
de uso em modo 100% elétrico e quanto foi poupado de combustível com ajuda da 
bateria.  

 
Entre as novidades no pacote de equipamentos estão o carregador sem fio para 

smartphones, o sistema multimídia com tela LCD de 7 polegadas com bluetooth, 
navegação, TV digital, DVD player, câmera de ré, além dos sistema de som da JBL. 

 
Para o conforto dos ocupantes o ar-condicionados agora é de duas zonas com a 
tecnologia S-Flow, que controla o fluxo de ar diretamente para os bancos dos 

passageiros, e os bancos dianteiros trazem o sistema elétrico de aquecimento. 
Todo o conjunto óptico vem com iluminação em led, inclusive os faróis de neblina 

(dianteiro e traseiro).  
 

Toyota Prius 2016  
 
Plataforma  

O Prius IV utiliza a plataforma TNGA, compartilhada com o utilitário compacto C-HR, 
que chegará ao Brasil em breve, e pela próxima geração do Corolla, ainda sem data 

prevista de estreia. 
 



O uso de laser nos pontos de solda e o aumento de 3% para 19% no índice de aço de 
alta resistência na composição deixaram o híbrido como uma carroceria 60% mais 
rígida e um coeficiente aerodinâmico melhor. 

 
O carro ficou maior no comprimento (cresceu 6 cm, passando para 4,54 m) e na 

largura (aumentou 1,5 cm, pulando para 1,76 m) e teve o porta-malas ampliado de 
446 para 502 litros. 

 
O novo Prius chega com sete opções de cores: duas tonalidades de branco, preto 
prata, cinza, azul e um inédito vermelho. São três anos de garantia e plano de revisão 

de seis anos, variando de R$ 219,88 na manutenção de 10 mil km a R$ 999,48 na de 
60 mil km. 

 
O que ele traz 

Confira os itens de série da única versão disponível: 
 
Prius Hybrid 1.8 

R$ 119.990 
Traz de série sete airbags; rodas de liga aro 15 com pneus de baixa resistência ao 

rolamento; destravamento das portas por sensor de proximidade da chave; alarme; 
controle de estabilidade e tração; faróis, faróis de neblina e lanternas em led; head-
up display; ar-condicionado digital de duas zonas; partida do motor por botão; bancos 

em couro sintético e do motorista com regulagem elétrica de altura, profundidade, 
lombar e aquecimento; vidros elétricos com função antiesmagamento; volante 

multifuncional em couro e com ajuste de altura e profundidade; retrovisores externos 
eletricamente rebatíveis; e retrovisores internos antiofuscantes. 
 

Há ainda sistema multimídia com tela tátil de 7 polegadas, com CD/Bluetooth/USB, 
navegador GPS, TV digital e câmera de ré; carregador sem fio (por indução) de 

celulares; controle de cruzeiro; sensor de chuva; alerta de faróis e uso do cinto nos 
assentos dianteiros; e travas de segurança nas portas traseiras para crianças.  
 

RTE Rodonaves investe R$ 5 milhões em Maringá para ampliar atuação no 

Paraná 

08/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
A empresa de logística RTE Rodonaves apresenta nesta terça-feira (7) a nova estrutura 

de uma de suas filiais, na cidade de Maringá. A obra, feita com o objetivo de aumentar 
a atuação da empresa na região, teve um investimento de R$ 5 milhões.  

 
Atualmente a RTE de Maringá atende cidades como Foz do Iguaçu e Cascavel e 
pretende, com a inauguração do novo prédio, ampliar as áreas do seu serviço. A 

previsão é de que em 45 dias já possa atender o Paraná inteiro. 
 

A nova estrutura permite que a capacidade de movimentação aumente de 340 para 
400 toneladas por dia, ampliando a demanda de trabalhadores em até 10% e 
movimentando os mercados regionais de autopeças (principal mercadoria 

transportada pela empresa), peças agrícolas para agronegócios, confecção têxtil e 
acessórios de informática. O faturamento da empresa, que em 2015 foi de R$ 17,5 

milhões, pode aumentar em 30% em 2016, totalizando R$ 25 milhões.  
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Segundo o presidente da RTE Rodonaves, João Naves, a trajetória de 35 anos da 
empresa proporciona a vivência necessária para entender as necessidades do mercado 
de cada região.  

 
“Nosso foco no Norte do Paraná é aprimorar o serviço de transportes, fornecendo mais 

opções e agilidade aos clientes”. Ele afirma que existe também a previsão de 
investimento para melhorar a estrutura da filial em Londrina. 

 
Origem 
A RTE Rodonaves iniciou suas atividades na década de 1980, fazendo o transporte de 

encomendas simples na cidade de Ribeirão Preto (SP).  
 

A empresa, que começou fazendo entregas de bicicleta, foi ganhando o mercado da 
região e criou, em 1994, um plano de expansão até o Paraná. Hoje, o Grupo RTE atua 
também como corretora de seguros, locadora de veículos e restauradora de 

caminhões.  
 

Centro de peças da Chery está também em Jacareí 

08/06/2016 - Fonte: Automotive business 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Chery transferiu de Salto para Jacareí, também no interior de São Paulo, seu centro 
de distribuição de peças. A nova instalação tem 5 mil metros quadrados e capacidade 

para armazenar mais de 13 mil códigos diferentes. 
 

Por estar a quatro quilômetros da fábrica, o armazém traz redução em custos 
operacionais e melhora na sinergia com áreas vitais da companhia, como logística e 
pós-venda. 

 
“A Chery manterá o total de 97% de peças prontamente disponíveis para atender à 

rede de concessionárias e oficinas credenciadas, além de seguir respeitando os prazos 
de entrega de até 48 horas úteis após o faturamento para qualquer região do País e 
de 24 horas após a emissão da nota fiscal para casos urgentes”, afirma o gerente de 

peças da montadora, Altair Melo. 
 

Investimento do Grupo PSA em conteúdo local pode passar de € 70 milhões 

na América Latina 

08/06/2016 - Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
O Grupo PSA, dono das marcas Peugeot, Citroën e DS, está revisando o valor 

do investimento de € 70 milhões para elevar o conteúdo local de seus veículos na 
América Latina, dos quais € 50 milhões seriam aplicados no Brasil e os demais € 20 
milhões na Argentina.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24066/centro-de-pecas-da-chery-esta-tambem-em-jacarei
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http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24073/investimento-do-grupo-psa-em-conteudo-local-pode-passar-de--70-milhoes-na-america-latina


Anunciado no ano passado durante a premiação dos fornecedores (leia aqui), o 
investimento para aumento de conteúdo local pode superar a cifra graças aos novos 
projetos da companhia previstos para serem produzidos na região, conforme o 

planejamento do novo programa estratégico global Push to Pass, anunciado em abril 
pelo CEO mundial, Carlos Tavares. 

 
“Para a América Latina estão reservados 16 novos projetos e a ideia é que já nasçam 

com 90% de conteúdo local. Já iniciamos os trabalhos, por isso estamos revisando 
estes valores de localização”, afirma Antônio Carlos Vischi, diretor de compras do 
Grupo PSA para América Latina, durante a cerimônia da 5ª edição do prêmio de 

fornecedores Supplier Awards Latin America 2016, realizada na segunda-feira, 6, no 
escritório-sede da empresa em São Paulo. 

 
Vischi acrescenta que para os novos produtos o grande desafio está em criar soluções 
locais que atendam as expectativas e as características do mercado latino-americano. 

“Os fornecedores são parte desse processo como co-desenvolvedores”, lembrou.  
 

Durante a premiação, o presidente do Grupo PSA no Brasil e América Latina, Carlos 
Gomes, reforçou os objetivos do programa e a participação das empresas parceiras: 
“Enquanto o programa anterior, o Back in the Race tinha como pilar a reestruturação 

a partir da excelência operacional, o Push to Pass tem como objetivo o crescimento 
orgânico e rentável e um dos pilares de seu desenvolvimento na América Latina é o 

aumento da integração e adaptação local de nossos veículos.  
 
Temos a meta ousada de elevar nosso índice em 85% até 2021, o que também 

significa uma grande oportunidade para os fornecedores da região”, disse. 
 

Além disso, Gomes apresentou um resumo do Push to Pass, que está baseado no 
crescimento rentável da companhia e que contempla uma nova visão até 2021 a partir 
da reconstrução visando este crescimento rentável e uma transformação de produtos 

e serviços impulsionados pelos clientes.  
 

“Cada vez mais o Grupo PSA parte do cliente para fazer suas propostas; e aumentar 
a base de clientes é um dos nossos objetivos”, completou Gomes. Como resultado, a 
empresa espera até 2021 lançar 34 novos produtos em todo o mundo, entre 26 

automóveis, oito utilitários, sendo uma nova picape, além de triplicar o lucro nos 
próximos cinco anos. 

 
OS PREMIADOS 
 

Foram 16 empresas condecoradas em seis categorias, mais um prêmio especial 
concedido pelo júri. Foram avaliados os desempenhos dos fornecedores ao longo de 

2015 dentro dos padrões de análise mundial do Grupo PSA. 
 

“Reconhecemos hoje o excelente desempenho dos nossos fornecedores durante o ano 
de 2015, o que nos permitiu manter um alto nível de qualidade, inovação, 
competitividade e custos, alcançando assim uma maior satisfação do nosso cliente 

final”, completou Vischi. 
 

Confira abaixo todos os vencedores do prêmio Supplier Awards Latin America 2016 do 
Grupo PSA:  
 

Prêmio Especial do Júri: Aethra (Brasil) – pelo trabalho de co-design e sinergia técnica, 
com resultados expressivos;  

 
Qualidade: Michelin (Brasil) e Ferrosider Parts (Argentina) – pela qualidade de peças 
automotivas, desde a fase de desenvolvimento, qualidade em zero km e em clientela;  

 

http://automotivebusiness.com.br/noticia/22103/psa-peugeot-citroen-investira--70-milhoes-em-localizacao-na-america-latina


Economia de Custos: Simoldes (Brasil) – pelo desempenho em matéria de economias 
técnicas, com propostas de redução de custos para 2016;  
 

Logística: Nexteer (Brasil) e Testori (Argentina) – pela excelência das entregas, das 
quantidades programadas nas janelas e ausência de impacto logístico;  

 
Materiais Indiretos, Maquinários, Equipamentos e Serviços: Verzani&Sandrini (Brasil) 

e Fourwinds (Argentina) – pela prestação dos domínios com qualidade e custo 
(competitividade), cumprindo os objetivos de tempo, capacidade de resposta e a 
perpetuação destes resultados; 

 
Pós-Venda: Johnson Controls (Brasil) e Sogefi (Argentina) – pelo nível de excelência 

na taxa de serviço, mantendo absoluto respeito nas entregas, tanto em prazo quanto 
em quantidades;  
 

Melhores Plantas: No Brasil: Pilkington (Caçapava/SP), Mahle Metal Leve 
(Itajubá/MG), Maxion Wheels (Limeira/SP), Thyssenkrupp (Campo Limpo Paulista/SP). 

Na Argentina: Pirelli Neumaticos (Buenos Aires) e Macchiarola Bartolome (Córdoba) - 
pela excelência industrial em qualidade, logística, industrialização e qualidade dos 
lançamentos, desempenho e melhoria contínua no processo de manufatura. 

 

Contran dá novo prazo a pilotos de cinquentinha 

08/06/2016 - Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) deu nova colher de chá para quem conduz 
ciclomotores, ou cinquentinhas, sem habilitação. O órgão prorrogou para 3 de 

novembro o prazo para início da exigência da Autorização para Conduzir Ciclomotor 
(ACC) ou habilitação na categoria A.  
 

A obrigatoriedade havia entrado em vigor no dia 1º deste mês e foi revogada por 
conflitar com a mudança na lei 13.281 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 

sancionada por Dilma Rousseff no dia 4 de maio, antes de seu afastamento da 
presidência.  
 

A 13.281 é a mesma lei que aumenta o valor das multas e que enquadra o uso do 
celular ao volante como infração gravíssima. O valor é de R$ 880,41 (mais a apreensão 

do veículo no caso dos ciclomotores).  
 

O aumento do número de ciclomotores (e também de acidentes) forçou em 2015 uma 
alteração no CTB, que passou a obrigar o emplacamento de ciclomotores em todo o 
País. Antes, a fiscalização desses veículos cabia aos municípios, que quase sempre 

faziam vista grossa.  
 

Essa alteração no CTB colocou a marca Shineray com a terceira em volume de 
emplacamentos no Brasil porque os consumidores passaram a emplacar não só os 
modelos novos, mas também aqueles que vinham rodando sem licenciamento por 

vários anos. 
 

 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24072/contran-da-novo-prazo-a-pilotos-de-cinquentinha


Fiat Mobi: versão aventureira chega às concessionárias 

08/06/2016 - Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 

 

Um mês depois de chegar ao mercado, a gama do Fiat Mobi passa a contar com as 
versões aventureiras Way e Way On. A expectativas é de que, juntas, as novas 

configurações respondam por 20% a 25% do total de 7 mil emplacamentos por mês 
esperados para o modelo. Os preços sugeridos são de R$ 39.300 para o Mobi Way e 
R$ 43.800 para o Way On.  

 
Para diferenciar o visual do carro, as novas opções contam com barras longitudinais 

de teto, molduras nas caixas de rodas e adesivo na tampa traseira que identifica a 
versão.  
 

As suspensões são mais elevadas e o modelo ganhou barra estabilizadora de 18 mm 
de diâmetro e coxim hidráulico no motor. As mudanças pretendem garantir melhor 

capacidade para absorver irregularidades dos terrenos.  
 
No interior o Mobi Way e o Way On ganhou tecidos exclusivos. A novas opções contam 

com o mesmo motor 1.0 que equipa as outras versões, com câmbio manual de cinco 
velocidade e quatro portas. A lista de equipamentos inclui ar condicionado, direção 

hidráulica, volante com regulagem de altura, vidros e travas elétricas, computador de 
bordo, entre outros itens. 
 

Para a versão Way, os opcionais são rádio Connect integrado ao painel com viva-voz 
e Bluetooth, além do sistema de conectividade Fiat Live On que será lançado em breve. 

A configuração Way On conta com recursos adicionais, como rodas de liga leve de 14 
polegadas, faróis de neblina, retrovisores externos elétricos, sensor de 
estacionamento e outros recursos. 

 

MAN apresenta Constellation 26.280 com transmissão automática 

08/06/2016 - Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 

 
A MAN Latin America anuncia uma nova versão do VW Constellation 26.280, o 
Contructor Betoneira com transmissão automática Allison 3500 de seis marchas. Até 

então o modelo era equipado apenas com caixa manual.  
 

A novidade nasceu para atender a uma necessidade da empresa Concreserv. O veículo 
faz parte de um lote de 42 caminhões VW 26.280 comprados recentemente pela 
companhia.  

 
O modelo foi desenvolvido em versões 6x4 e 8x4 para a linha de vocacionais da MAN.  

 
A novidade será usada no transporte de concreto em centros urbanos e rodovias.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24071/fiat-mobi-versao-aventureira-chega-as-concessionarias
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24070/man-apresenta-constellation-26280-com-transmissao-automatica


Segundo a fabricante, o objetivo foi garantir robustez, eficiência, conforto ao motorista 
e custo mais baixo de manutenção.  
 

A nova versão é equipada com motor MAN D08 com potência de 277 cavalos e torque 
de 1.050 Nm. O propulsor conta com sistema de pós-tratamento de emissões EGR, 

que dispensa o uso de Arla 32. 
 

Volvo FMX tem tração integral inteligente 

08/06/2016 - Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
A Volvo lança no Brasil e América Latina o FMXcom controle automático do engate da 

tração dianteira. A tecnologia aumenta a produtividade dos caminhões vocacionais da 
marca.  
 

A função ativa automaticamente a tração no eixo dianteiro em terrenos difíceis ou 
pisos escorregadios, mesmo com o caminhão em movimento e sem a ação do 

motorista.  
 
A tecnologia é destinada a veículos 4x4 rígido, 6x6 rígido e cavalo mecânico que atuam 

em reboques aeroportuários, no transporte de madeira, em caminhões de apoio para 
situações extremas, agricultura e até em veículos para recreação.  

 
O mercado também demanda sistemas desse tipo para o transporte de cargas 
indivisíveis e em batalhões do corpo de bombeiros.  

 
Segundo a Volvo, o sistema melhora a dirigibilidade e reduz o consumo. A Volvo é a 

primeira fabricante de caminhões a oferecer o sistema para veículos com tração 
integral 4x4 e 6x6. A nova tecnologia contribui para a correção de falhas.  
 

Muitos motoristas ativam a tração nas rodas dianteiras antes de chegar a um terreno 
mais complicado para evitar que o caminhão fique atolado.  

 
O novo sistema engata a tração nas rodas dianteiras com o veículo em movimento 
somente quando a função for efetivamente necessária. A eletrônica entende que é 

preciso tração dianteira quando as traseiras patinam.  
 

O sistema é formado por um software conectado aos sensores de velocidade das rodas, 
que detecta e controla a tração.  

 
Um engate automático ativa a tração nas rodas dianteiras em apenas meio segundo.  
 

Segundo a fabricante, o controle automático aumenta a velocidade média do veículo, 
diminui o consumo de combustível, melhora a dirigibilidade, reduz o desgaste de 

pneus, poupa o trem-de-força e prolonga a vida útil de alguns componentes. 
 
 

 
 

 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24069/volvo-fmx-tem-tracao-integral-inteligente


Marcopolo e Scania vendem 295 ônibus para Gana 

08/06/2016 - Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
A Marcopolo fechou uma grande venda de 295 novos ônibus para Gana, na África. O 

contrato foi realizado em parceria com a Scania, fornecedora dos chassis. Os veículos 
serão utilizados no transporte urbano de passageiros de Accra, capital do país e, no 
transporte intermunicipal.  

 
“O fornecimento representa um dos maiores volumes de exportação em um único 

pedido (...) Envolveu várias rodadas de negociação no Brasil e no país africano. A 
atratividade da proposta da Marcopolo, tanto em produtos como em serviços de pós-
venda, foi fundamental para o fechamento do contrato”, afirma gerente de exportação 

da Marcopolo, Ricardo Portolan.  
 

A produção do lote será concluída neste ano. Dos 295 ônibus, 245 são do modelo Vale 
para utilização no sistema BRT de Accra. As outras 50 unidades são dos modelos 
rodoviários Paradiso 1200, Viaggio 1050 e Ideale, que farão linhas entre municípios. 

 

Indústria de implementos rodoviários já acumula queda de 30,6% 

08/06/2016 - Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
A indústria de implementos rodoviários segue contraída e acompanha o segmento de 

veículos comerciais. As vendas destes equipamentos no mercado interno encolheram 
30,6% de janeiro a maio na comparação com igual intervalo do ano passado. Com 

isso, os volumes caíram para 26,3 mil unidades. 
 

Os números foram divulgados pela Anfir, associação que representa os fabricantes de 
implementos.  
 

Até maio, a maior queda nas vendas aconteceu na linha leve, de carrocerias sobre 
chassis. A redução nos negócios chegou a 38,8%, para apenas 15,9 mil equipamentos. 

A demanda por implementos da linha pesada encolheu 12,8%, para 10,4 mil 
unidades.  
 

Segundo a entidade, as exportações cresceram, mas ainda não compensam contração 
tão expressiva. Foram vendidos 26,3 mil equipamentos brasileiros em outros 

mercados até abril, dado mais recente da entidade. O volume indica expansão de 
35,4%.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24068/marcopolo-e-scania-vendem-295-onibus-para-gana
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24067/industria-de-implementos-rodoviarios-ja-acumula-queda-de-306


PRIMEIRO SEMESTRE PERDIDO  
Em comunicado distribuído pela Anfir, Alcides Braga, presidente da organização, 
aponta que o primeiro semestre de 2016 já é quase perdido para o setor. Segundo 

ele, não há como reverter uma queda tão severa este ano.  
 

“Para ficar estável na comparação com 2015 o mercado precisaria comprar 50,3 mil 
implementos rodoviários em sete meses”, calcula. Para o executivo, a meta é 

impossível com a economia enfraquecida.  
 
Em abril a associação divulgou expectativa de que as vendas cheguem a 56,6 mil 

unidades em 2016. Ainda que o mercado interno alcance este volume, ele representa 
o pior patamar desde o início da série histórica. 

 

Força Sindical, UGT e CGTB fazem ato em São Paulo pela redução da Selic 

08/06/2016 - Fonte: Bem Paraná 

 
Uma manifestação organizada por centrais sindicais pediu hoje (7) a redução da taxa 

básica de juros. O ato, que reuniu militantes da Força Sindical, União Geral dos 
Trabalhadores (UGT) e Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), foi realizado 
em frente ao prédio do Banco Central na Avenida Paulista, região central da capital. 

 
A manifestação ocorre no dia em que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 

Central se reúne para discutir a tendência da taxa básica de juros (Selic), atualmente 
em 14,25% ao ano e também quando ocorre, no Senado, a sabatina do economista 
Ilan Goldfajn, indicado para presidir a autoridade monetária. O Copom decide a taxa 

da Selic amanhã (8). 
 

O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, conhecido como Juruna, 
defendeu a redução dos juros, como forma de permitir a retomada da geração de 
empregos no país.  

 
“Nós temos a certeza que reduzindo a taxa de juros você pode melhorar o emprego 

no país. Você abre mais indústrias e investimento na produção. E o consumo aumenta 
e gera emprego também”, disse. 
 

A melhor forma de conter a inflação, na opinião de Juruna, é melhorar a infraestrutura 
e aumentar a produção industrial. “O aumento da inflação está ligado ao fato de as 

pessoas, tendo um salário melhor, vão comprar. Para comprar, tem que ter produção. 
Se não tem produção, gera inflação”, disse. 
 

“É importante para nós garantir ao máximo um desenvolvimento do país que não se 
baseie apenas nos números. É importante que o Brasil crie mais infraestrutura, invista 

mais no nosso país”, acrescentou Juruna. 
 

Durante o ato, que contou com diversos discursos feitos no carro de som e militantes 
carregando bandeiras das centrais, foi inflado um boneco de dragão.  
 

No peito do monstro, constavam menções à inflação, ao desemprego e aos juros altos, 
como problemas que atrapalham o trabalhador brasileiro.  

 
No entanto, como manifestantes enfrentaram dificuldades para colocar o inflável de 
pé, o dragão passou a maior parte do protesto esparramado pela calçada. 

 
 

 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/447571/forca-sindical-ugt-e-cgtb-fazem-ato-em-sao-paulo-pela-reducao-da-selic


Movimentação de cargas por Paranaguá cresce acima da média nacional 

08/06/2016 - Fonte: Bem Paraná 
 

 
 
A movimentação do Porto de Paranaguá cresceu cinco vezes mais do que média dos 

portos brasileiros no primeiro quadrimestre de 2016, segundo dados da Secretaria de 
Portos da Presidência da República. Enquanto a movimentação portuária brasileira 

cresceu 2,4% no período, as importações e exportações de Paranaguá aumentaram 
16,2%. 
 

Entre os principais portos do Brasil, aqueles com mais de 5 milhões de toneladas 
movimentadas de janeiro a abril deste ano, Paranaguá foi o que teve o maior salto de 

movimentação em relação ao mesmo período do ano passado. No primeiro 
quadrimestre de 2015, o porto paranaense movimentou 12,47 milhões de toneladas e 
neste ano já foram 14,49 milhões de toneladas. 

 
Outros portos importantes do Brasil também tiveram avanço de movimentação, mas 

em proporções menores do que Paranaguá. O Porto de Santos teve crescimento de 
7,4% na sua movimentação e o Porto de Rio Grande teve alta de 9,35%. Os dados 
estão no portal Web Portos, do Governo Federal. 

 
GRANEIS SÓLIDOS – No que diz respeito aos graneis sólidos, que representam mais 

da metade da movimentação de cargas do Brasil, o Porto de Paranaguá também é um 
dos que apresentaram maior avanço em todo o País. De janeiro a março, Paranaguá 
embarcou 8,58 milhões de toneladas de carga deste tipo e apresentou crescimento de 

38% nas exportações de granéis sólidos, marca três vezes superior da média nacional 
de 11,4% no período. 

 
Para o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, o desempenho 

operacional acima da média é fruto dos investimentos feitos nos últimos cinco anos, 
de R$ 511,9 milhões, para melhorar a infraestrutura e logística do Porto de Paranaguá. 
 

“Os produtores agrícolas aproveitaram o câmbio para negociar grãos com o mercado 
externo no começo do ano. No entanto, o crescimento de Paranaguá é muito superior 

ao apresentado pelos demais portos brasileiros, o que mostra que nos preparamos e 
recuperamos a confiança do campo com agilidade e eficiência”, afirma o secretário. 
 

CARGAS DE OUTROS ESTADOS – No começo do ano, o Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes), com base nos números da Secretaria 

de Comércio Exterior (Secex), apontou que a movimentação de cargas por Paranaguá 
de produtos vindos de outros estados cresceu. Nos primeiros meses de 2016, o porto 
conseguiu atrair mais cargas de Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Goiás. 
 

“O produtor hoje vê o Porto de Paranaguá como uma opção mais eficiente e com menor 
custo para atender o escoamento da sua produção. Nos colocamos à disposição do 
produtor para escoar a sua produção com prontidão e é isso que estamos fazendo nos 

últimos anos”, afirma o diretor-presidente da Administração dos Portos de Paranaguá 
e Antonina (Appa), Luiz Henrique Dividino. 

 

http://www.bemparana.com.br/noticia/447551/movimentacao-de-cargas-por-paranagua-cresce-acima-da-media-nacional


Importações de cobre e minério de ferro da China avançam 19% no ano em 

maio 

08/06/2016 - Fonte: Paraná Online 

 
As importações de cobre e produtos derivados do metal avançaram 19% em maio ante 

igual período do ano anterior, para 430 mil toneladas. As importações de minério de 
ferro também tiveram crescimento de 19% na comparação anual em maio, para 86,75 

milhões de toneladas, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quarta-feira. As 
importações de petróleo cresceram 39% na mesma comparação, para 7,6 milhões de 
barris por dia. 

 
A demanda forte da China pelas commodities deve ter um impacto significativo nos 

mercados globais. A queda nos preços a mínimas em vários anos no caso de várias 
commodities foi gerada pela desaceleração chinesa, bem como pelo excesso de oferta. 
 

A China é o maior consumidor mundial de minério de ferro e de cobre, bem como o 
segundo maior importador de petróleo. "A desaceleração sazonal que nós 

normalmente vemos em maio e junho não se materializou", afirmou Daniel Hynes, 
analista do ANZ Bank. 
 

A queda nos estoques nos EUA e o recuo na produção da Nigéria melhoraram o 
sentimento do mercado, o que foi ajudado pela melhor demanda da China. Porém a 

reação nos preços das commodities é freada pelas exportações fracas em geral do 
país, que recuaram 4,1% em maio ante igual mês de 2015, o que indica uma demanda 
global modesta por produtos chineses. 

 
As exportações de produtos de aço da China aumentaram 2,4% no ano em maio. Entre 

janeiro e maio, o avanço anual foi de 6,4%. 
 
As importações do país em geral tiveram queda de 0,4% no ano em maio, mas o recuo 

foi menor que a queda de 6,6% esperada pelos analistas ouvidos pelo Wall Street 
Journal. 

 
Economista sênior do National Australia Bank, Gerard Burg disse que o aumento nas 
importações de commodities não sinaliza para uma reação geral na balança comercial 

chinesa. Segundo ele, o avanço nas importações de commodities está ligado a uma 
reação no setor de construção.  

 
"Porém, como ainda há um excesso de oferta de moradia na China, nós esperamos 
que as importações de minério de ferro e cobre devam desacelerar nos próximos 

meses", afirmou Burg.  
 

Segundo a analista Helen Lau, da Argonaut Securities, ainda é preciso ver se a alta 
nas importações de commodities será sustentável, com a temporada de verão local, 

quando essa demanda tende a enfraquecer no país. 
 

Aneel vai cobrar Abengoa por quebra de contrato 

08/06/2016 - Fonte: Paraná Online 
 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu executar as garantias 
financeiras de dois contratos de concessão de linhas de transmissão firmados com a 
empresa espanhola Abengoa.  

 
A decisão foi tomada após um processo exaustivo de busca de um acordo com a 

empresa, que entrou em processo de pré-recuperação judicial na Espanha e paralisou 
grande parte de suas operações no Brasil. 
 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/959396/?noticia=IMPORTACOES+DE+COBRE+E+MINERIO+DE+FERRO+DA+CHINA+AVANCAM+19+NO+ANO+EM+MAIO
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/959396/?noticia=IMPORTACOES+DE+COBRE+E+MINERIO+DE+FERRO+DA+CHINA+AVANCAM+19+NO+ANO+EM+MAIO
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/959399/?noticia=ANEEL+VAI+COBRAR+ABENGOA+POR+QUEBRA+DE+CONTRATO


O valor cobrado pela agência chega a R$ 113,3 milhões. Desse total, R$ 92 milhões 
referem-se às obras do chamado "linhão pré-Belo Monte", um projeto de 1.854 km de 
extensão que está parado e que pode prejudicar parte da entrega de energia da 

hidrelétrica em construção no Rio Xingu, no Pará.  
 

O contrato de R$ 1,3 bilhão foi vencido pelos espanhóis no fim de 2012, com o 
compromisso de ser entregue em operação em fevereiro deste ano. Hoje, a linha não 

tem data para ser concluída. 
 
A cobrança de mais R$ 21,3 milhões está relacionada ao atraso de uma segunda linha 

de transmissão de 286 km que atravessa Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. 
 

A decisão de cobrar as "garantias de fiel cumprimento" foi confirmada pela Aneel. Por 
meio de nota, a agência declarou que "foram abertos respectivos processos de 
execução da garantia de fiel cumprimento, tendo sido conferido prazo para 

manifestação, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa". Caso não 
haja apresentação de defesa, informou a agência, os valores das garantias serão 

recolhidos aos cofres públicos. 
 
A Abengoa repete uma história já escrita por outras empresas, como a argentina 

Impsa, que faliu e hoje compromete a entrega de 300 turbinas de usinas eólicas no 
Nordeste, e o Grupo Bertin, companhia brasileira que também mergulhou em dívidas 

e teve uma série de empreendimentos retomados pela Aneel. 
 
A preocupação da agência e da cúpula do setor elétrico é encontrar uma saída no curto 

prazo para a situação da Abengoa, sob risco de gerar uma nova bolha de atrasos e 
rombos financeiros no setor.  

 
Em março, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estimou que o atraso das 
linhas de transmissão da Abengoa será de, no mínimo, dois anos. Companhias como 

a gigante chinesa State Grid e a empresa canadense de investimentos Brookfield, em 
parceria com Furnas, chegaram a avaliar os ativos. 

 
Em 2013, no auge de sua atuação no Brasil, a companhia espanhola chegou a ser a 
maior arrematadora de linhas de transmissão nos leilões brasileiros. 

 
Procurada, a Abengoa não se manifestou até o fechamento desta edição. 

 

Reajustes tarifários não terão cobrança extra para subsídio da Eletrobras 

08/06/2016 - Fonte: Paraná Online 

 
Os reajustes tarifários que forem aprovados a partir desta terça-feira, 7, não contarão 

com um subsídio de R$ 1,093 bilhão para distribuidoras da Eletrobras. De acordo com 
o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino, a 

arrecadação extra deixará de ser incluída na conta de luz dos consumidores. Serão 
beneficiados clientes de 38 empresas, como a Eletropaulo, Light, Copel, Celpa, Cepisa, 
Celesc, Celg e CEB, entre outras. 

 
Para as distribuidoras que já passaram pelo processo de reajuste neste ano, a taxa 

extra será retirada apenas no ano que vem. Nesse caso, os consumidores terão um 
desconto em 2017, para abater o valor recolhido a mais neste ano.  
 

De acordo com Rufino, os recursos serão devolvidos corrigidos pela Selic. Ao todo, 
clientes de 25 distribuidoras estão nessa situação, entre elas a Cemig, Ampla, Coelba, 

Coelce e Cosern. 
 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/959252/?noticia=REAJUSTES+TARIFARIOS+NAO+TERAO+COBRANCA+EXTRA+PARA+SUBSIDIO+DA+ELETROBRAS


Apesar de elevado, o valor de R$ 1,093 bilhão a ser arrecadado neste ano seria diluído 
entre os consumidores de todas as distribuidoras, de forma que o impacto tarifário 
seria de pouco menos de 1%.  

 
A cobrança havia sido incluída nas contas de luz em fevereiro, a pedido do ex-

secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia Luiz Eduardo Barata, que enviou 
ofício à Aneel no início do ano. 

 
Rufino negou que a mudança de governo e a saída da equipe do ex-ministro e senador 
Eduardo Braga (PMDB-AM) tenham influenciado o voto dos diretores na derrubada da 

taxa extra. Durante sua gestão, Braga defendeu diversas medidas que visavam ajudar 
a Eletrobras.  

 
O novo ministro, Fernando Coelho Filho, tem dito que sua gestão será menos 
intervencionista, principalmente em relação às estatais. "A posição do Ministério de 

Minas e Energia é indiferente. Essa é uma competência da Aneel", afirmou Rufino. 
 

Em fevereiro, a área técnica, a Procuradoria e o próprio Rufino haviam se manifestado 
contra a inclusão da cobrança nas contas de luz. Apesar disso, quatro diretores 
votaram a favor da arrecadação extra que permitia à Eletrobras conceder empréstimos 

subsidiados às suas próprias distribuidoras.  
 

Na época, o diretor André Pepitone argumentou que a matéria era uma decisão política 
do ministério, e seu voto foi seguido pelos diretores Tiago de Barros Correia, Reive 
Barros e José Jurhosa. 

 
Nesta terça, todos os diretores votaram contra a taxa extra. Segundo o diretor-geral, 

os argumentos da Associação Brasileira de Grandes Consumidores (Abrace) contra a 
cobrança foram bem fundamentados. "A Procuradoria da Aneel fez uma análise 
aprofundada e, dessa vez, tivemos mais tempo para instruir o processo", disse. 

 

Minério de ferro fecha quase estável antes de feriado na China 

08/06/2016 - Fonte: R7 
 
Os contratos futuros do minério de ferro fecharam estáveis nesta quarta-feira, 

próximos de máximas em duas semanas, conforme produtores de aço chineses 
reabastecem estoques da matéria-prima antes de feriados na China nos próximos dois 

dias. 
 
Os mercados chineses estarão fechados na quinta e na sexta-feira devido ao feriado 

do Festival do Barco do Dragão. 
 

As importações de minério de ferro pela China, o maior comprador mundial do insumo, 
subiram 3,4 por cento em maio ante abril, para 86,75 milhões de toneladas, maior 

nível desde dezembro, segundo dados da alfândega. 
 
"Em nososs cálculos, a fatia de importações no consumo total de minério de ferro da 

China atingiu máximas históricas de mais de 90 por cento nos últimos meses, guiada 
pela produção doméstica em queda", disse o estrategista de commodities Daniel 

Hynes, da ANZ. 
 
O contrato mais negociado de minério de ferro na bolaa de Dalian fechou com oscilação 

positiva de 0,1 por cento, a 369 iuanes por tonelada, após tocar 374,50 iuanes mais 
cedo na sessão. 

O minério de ferro para entrega imediata no porto de Tianjin caiu 0,38 por cento, para 
52,10 dólares. 
 

http://noticias.r7.com/economia/minerio-de-ferro-fecha-quase-estavel-antes-de-feriado-na-china-08062016


Brasil emite 'sinal de mudança positiva na dinâmica do crescimento', diz 

OCDE 

08/06/2016 - Fonte: R7 

 
O Brasil ainda sofre com a profunda recessão, mas dados que apontam para a 

tendência futura da economia trazem um "sinal de mudança positiva na dinâmica do 
crescimento". A avaliação consta de uma pesquisa da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O estudo reconhece que a atividade econômica 
emite sinais de reação, mas segue abaixo da média histórica. 
 

Mensalmente, a OCDE calcula o chamado Indicador Composto Avançado (CLI, na sigla 
em inglês) para tentar antecipar mudanças nos ciclos econômicos dos países e blocos 

econômicos. O dado relativo ao Brasil subiu de 98,35 em março para 98,79 em abril, 
mês anterior ao afastamento da presidente Dilma Rousseff. 
 

A alta de abril foi a oitava consecutiva do indicador brasileiro. Essa tendência tem 
ganhado alguma velocidade, já que a elevação havia sido de 0,05% em dezembro de 

2015, 0,13% em janeiro, 0,26% em fevereiro, 0,38% em março até atingir 0,45% em 
abril. Apesar da dinâmica positiva, o dado segue abaixo de 100 - o que indica que a 
atividade ainda está abaixo da média histórica do País. 

 
Na comparação anual, o indicador do Brasil acumulou alta de 1,28%. Entre os 15 

grandes países e blocos econômicos, essa foi a maior alta anual em abril. Na 
comparação mensal, o número brasileiro só ficou atrás da Rússia, cuja alta foi de 
0,56% ante março, para 99,2. Brasil e Rússia são os dois países que emitem "sinal de 

mudança positiva na dinâmica", diz a OCDE. 
 

Entre os demais países, a maioria das economias desenvolvidas sinaliza "dinâmica 
estável de crescimento" como Alemanha, França, Japão, Canadá, zona do euro e o 
conjunto dos 33 países da OCDE. O indicador dos Estados Unidos (dado em 98,9) 

aponta para a "estabilização do crescimento", enquanto Itália e Reino Unido sinalizam 
"desaceleração do crescimento", cita o estudo. 

 
Entre os emergentes, a China tem demonstrado "estabilização da dinâmica do 
crescimento", com leitura em 98,4. Já a Índia tem demonstrado "crescimento firme", 

com CLI em 100,4. 
 

Nesse estudo, a OCDE avalia a dinâmica da tendência econômica com base em uma 
série de indicadores antecedentes, como estágios iniciais da produção, expectativa 
para a atividade futura e variáveis relacionadas às políticas econômicas, entre outros 

sinais.  
 

O número oscila em torno de 100 - patamar que marca o ritmo de crescimento 
histórico de cada país. Abaixo desse nível, o indicador mostra que a atividade está 

abaixo da média histórica. Acima, mostra crescimento mais forte. 
 

Produção industrial cresce em 5 dos 14 locais pesquisados em abril ante 
março 

08/06/2016 - Fonte: R7 

 
A indústria registrou recuo na produção de 5 dos 14 locais pesquisados na passagem 
de março para abril, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física 

Regional, divulgados nesta quarta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

 
Na margem, a alta mais intensa foi registrada em Pernambuco (10,2%). Também 
subiu a produção em São Paulo (2,6%), Minas (2,4%), Goiás (0,8%) e Rio de Janeiro 

http://noticias.r7.com/economia/brasil-emite-sinal-de-mudanca-positiva-na-dinamica-do-crescimento-diz-ocde-08062016
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(0,7%). Por outro lado, a maior queda foi no Amazonas (-13,5%). No total nacional, 
a indústria avançou 0,1% em abril ante março. 
 

Na comparação com abril de 2015, a produção em São Paulo recuou 2,6%. Nessa ótica 
de comparação, houve queda em 13 dos 15 locais pesquisados. Na média, a produção 

industrial recuou 7,2% em abril ante igual mês de 2015, como revelou o IBGE semana 
passada. 

 

Vale precifica emissão de US$1,25 bi em bônus de 5 anos a 5,875% 

08/06/2016 - Fonte: Jornal Extra/ Globo 

 
 A mineradora Vale precificou a emissão de 1,25 bilhão de dólares em bônus com 

vencimento em 2021 a 5,875 por cento, informou a companhia em comunicado nesta 
terça-feira. 
 

A emissão, que marca o retorno da Vale ao mercado de dívida internacional após mais 
de três anos sem operação externa, foi feita por meio da subsidiária integral Vale 

Overseas. 
 
O título carrega um cupom de 5,875 por cento e foi emitido pelo valor de face. O 

rendimento ficou 464,1 pontos básicos acima dos títulos de referência do Tesouro dos 
Estados Unidos. 

 
A Vale disse que utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos 
em geral, incluindo amortização de dívida. 

 
O Banco Bradesco BBI, BB Securities, HSBC Securities, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & 

Smith Incorporated e o Santander Investment Securities foram os joint lead managers 
e joint bookrunners da operação, acrescentou a companhia.  
 

Artigo: Realpolitik 

08/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Para julgar de forma mais objetiva a proposta de ajuste fiscal feita pelo presidente 
interino, Michel Temer, e que, graças a um hábil parlamentarismo de ocasião, parece 

ter boa probabilidade de ser aprovada pelo Congresso Nacional, é preciso compará-la 
com o que aconteceria sem a mudança. 

 
Aonde nos levaria, por absoluta falta de apoio político, continuar "empurrando com a 
barriga" o desajuste fiscal estrutural em que fomos metidos no processo eleitoral 

desde o segundo trimestre de 2014? Provavelmente ao caos. 
 

Boa parte das críticas ao governo interino reflete a diferença ideológica que dificulta a 
disposição de entender a sua necessidade. 

 
A grande vantagem é que o novo programa deixa de lado as medidas "pontuais", cada 
vez mais difíceis de aprovar, por uma ideia geral, "o controle do gasto público", por 

um teto nominal feito em comunhão com o Congresso, na aprovação do orçamento 
anual. Se aprovado, reduzirá a taxa de juro real, que se somará ao efeito do corte que 

impõe o aumento do gasto real do governo, da ordem de 6% ao ano. 
 
Um efeito importante, ainda que não mensurável, é o evidente ganho de reputação 

da equipe econômica, de um governo menos chegado ao pensamento mágico que 
recusa as restrições físicas e acredita que, com suficiente "vontade política", 2+2 pode 

ser igual a 6. Ele sabe que, com recursos limitados, "ambos" não é resposta "para 
qual"? 
 

http://extra.globo.com/noticias/economia/vale-precifica-emissao-de-us125-bi-em-bonus-de-5-anos-5875-19461870.html
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Uma pequena radicalização pode expor o fulcro do problema nacional. De acordo com 
o IBGE, o rendimento médio real dos que trabalham no Distrito Federal (basicamente 
os funcionários públicos que controlam o poder nacional), onde se costuma criar a 

burocracia que atrasa o desenvolvimento, é 90% maior do que a média da renda real 
do brasileiro; 40% maior do que a dos de São Paulo, onde se produz 32% do PIB do 

país e 250% maior do que a de um habitante do Maranhão. 
 

O que explica isso? Será o efeito do gás emitido pelo lago de Brasília, uma espécie de 
"flogístico" que energiza o aumento da produtividade? Ou uma compensação pelo 
desconforto de ter que viver numa sociedade sem esquinas? 

 
Como justificar o aumento do funcionalismo aprovado na noite de 2/6, quando o 

trabalhador do setor privado enfrenta o desemprego e a redução salarial? Ninguém se 
conformará com o argumento de que "ele já estava no orçamento".  
 

Sim, num orçamento com um déficit de 2,5% do PIB! Talvez a relação custo/benefício 
não tenha sido bem calculada, mas a sua troca política pela aprovação da DRU era 

essencial. Foi um passo custoso, mas decisivo para a execução do programa geral. 
 
(Antonio Delfim Netto- ex-ministro da fazenda no governos Costa e Silva e  Medici, é 

economista e deputado federal). 
 

Inflação atinge 0,78% em maio, maior índice para o mês desde 2008 

08/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 
 

 
 

A inflação voltou a acelerar em maio pressionada pelos preços administrados pelo 
governo (como a taxa de água e esgoto, energia elétrica e remédios) e pelos 
alimentos. 

 
O IPCA, índice oficial do país, foi de 0,78% no mês passado, acima da taxa registrada 

em abril (0,61%), mostram dados divulgados nesta quarta-feira (8) pelo IBGE. 
 
Foi o índice mais alto para o mês desde 2008, quando havia subido 0,79%. Em maio 

do ano passado, o índice havia sido de 0,74%. 
 

Com isso, a taxa acumulada em 12 meses avançou para 9,32%, acima dos 9,28% do 
acumulado até o mês anterior. 

 
O resultado veio um pouco acima das expectativas do mercado. Os economistas 
consultados pela agência internacional Bloomberg esperavam o índice de 0,75% no 

mês e de 9,3% em 12 meses. 
 

No ano, o índice acumulou alta de 4,05%, abaixo do registado no mesmo período do 
ano passado (5,34%). 
 

VILÃO 
Individualmente, o item com maior contribuição para o resultado da inflação de maio 

foi a taxa de água e esgoto, que registrou uma alta de 10,37% no mês. Sozinho, o 
item contribuiu com 0,15 ponto percentual do IPCA do mês. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1779430-inflacao-foi-de-078-em-maio-maior-indice-para-o-mes-desde-2008.shtml
http://arte.folha.uol.com.br/mercado/mercado-explica/?cmpid=submenutopo#capitulo6


Esse aumento foi resultado da pressão da região metropolitana de São Paulo, que teve 
alta de 41,9% com o fim da concessão de bônus por redução e de ônus por aumento 
e consumo de água, que passou a vigorar em 12 de maio. 

 
Segundo Eulina Nunes dos Santos, coordenadora de Índices de Preços do IBGE, o fim 

do desconto na conta foi o principal impacto na inflação de São Paulo, que escalou de 
0,36% em abril para 0,93% em maio. 

 
"Essa pressão da taxa de água e esgoto de São Paulo é pontual. Quando o desconto 
foi concedido na conta, isso ajudou a inflação ser menor, ela está pegando de volta o 

que deu", disse a coordenadora. 
 

Em maio de 2014, primeiro mês que as estatísticas do IBGE capturaram o desconto 
da tarifa, a taxa de água e esgoto em São Paulo tinha recuado 21,98%. 
 

Com o resultado de maio, o grupo de habitação, que inclui dentro dele a taxa de água 
e esgoto, teve uma alta de 1,79% no mês passado na média nacional, após apresentar 

uma deflação (queda de preço) de 0,38% em abril. 
 
Com isso, o grupo de habitação, que inclui dentro dele a taxa de água e esgoto, teve 

uma alta de 1,79% no mês passado, após apresentar uma deflação (queda de preço) 
de 0,38% em abril. 

 
O aumento do custo da energia elétrica para consumidores em cidades como Salvador, 
Recife, Fortaleza e Belo Horizonte também afetou o resultado do grupo. Na média, o 

preço da energia subiu 2,28% no mês passado. 
 

ALIMENTOS 
O grupo alimentação teve a segunda maior contribuição para a alta da inflação no 
mês, embora a intensidade do aumento dos preços tenha sido menor do que a 

registrada no mês anterior, segundo os dados do IBGE. 
 

A inflação da alimentação e bebida foi de 0,78% em maio, abaixo da taxa de 1,09% 
de abril. O grupo foi responsável, desta forma, por 0,20 ponto percentual do IPCA de 
0,78% de maio passado, segundo o instituto. 

 
Dos alimentos mais significativos para os consumidores, os destaques de alta foram 

batata-inglesa (19,12%), cebola (10,09%) e feijão-mulatinho (9,85%). Somente a 
batata-inglesa acumula alta de 50,91% neste ano. 
 

O aumento de preço dos produtos tem sido provocado por problema de oferta, como 
chuvas e geadas na região Sul do país. Foi assim como a produção de feijão, por 

exemplo, muito afetada pelas geadas. 
 

Por outro lado, os consumidores tiveram alívio nos preços de alguns produtos da mesa. 
É o caso da cenoura (-23,08%), ovos (-2,26%) e hortaliças (-2,07%). São itens que 
ajudaram a inflação dos alimentos a subir menos. 

 
PREVISÃO 

Apesar do resultado de maio, economistas avaliam que a tendência da inflação é de 
perda de fôlego no médio prazo por causa da crise. Sem demanda, empresários evitam 
repassar preços tentam reduzi-los para atrair a clientela. 

 
Pela média das projeções do boletim Focus, do BC (Banco Central), os analistas 

preveem uma desaceleração da inflação para 7,12% neste ano e 5,50% no ano que 
vem. São índices menores que o registrado no ano passado, quando chegou a 10,67%. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1778671-economistas-projetam-queda-menor-do-pib-mas-inflacao-maior-neste-ano.shtml


Mesmo assim, a inflação ficará neste ano bastante acima do teto da meta do governo, 
de 6,5% —o centro da meta perseguida pelo Banco Central é de 4,5%, com margem 
de dois pontos percentuais para mais ou para menos. 

 
Nesta quarta-feira, os diretores do Banco Central estão reunidos no Copom (Comitê 

de Política Monetária Nacional) para decidir a taxa básica de juros, a Selic, atualmente 
em 14,25% ao ano. A expectativa é pela manutenção da taxa. 

 

Empresários marcam ato de apoio a Temer após desgaste político 

08/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

 
Enfrentando um momento de desgaste político, o presidente interino Michel Temer 
quer mostrar que tem o apoio do setor empresarial às medidas que está tomando no 

campo econômico. 
 

Ele receberá um grupo de cerca de 150 empresários nesta quarta (8) no Planalto, onde 
espera que representantes de vários setores façam manifestações de confiança nas 
políticas do governo. 

 
Para um dos empresários que participará do evento, e falou à Folha reservadamente, 

a questão política é mais complexa que a econômica. 
 
AGÊNCIAS E LEILÕES 

Por isso, no curto prazo, os empresários vão pedir a Temer que reorganize as agências 
reguladoras, esvaziadas na gestão petista, e equacione como serão feitas as 

concessões de infraestrutura. São ações que dependem exclusivamente do Executivo, 
sem debate no Congresso. 
 

Os empresários foram reunidos por articulação do presidente da Fiesp (federação das 
indústrias de São Paulo), Paulo Skaf, que também é do PMDB e é aliado de Temer. 

 
A Folha apurou que a lista inclui principalmente empresários e lideranças que 
apoiaram o processo de impeachment em São Paulo. 

 
Entre os esperados estão o presidente da Riachuelo, Flávio Rocha, e o presidente do 

Google Brasil, Fábio Coelho. 
 

Os empresários vão ser recebidos no Planalto e devem almoçar, com Temer e ministros 
no Palácio do Jaburu. 
 

EQUIPE APROVADA 
A avaliação é que, na economia, o governo do interino tem conseguido encaminhar 

resultados. Temer acertou na formação da equipe econômica, que teve a confirmação 
do nome do presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, nesta terça (7). 
 

Também trilha um caminho benigno, aos olhos do setor produtivo, ao sinalizar que 
não aumentará impostos neste momento e tentará, antes, cortar gastos e ajustar as 

contas do governo. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1779343-empresarios-marcam-ato-de-apoio-a-temer-apos-desgaste-politico.shtml


Mas a política preocupa. O presidente interino enfrenta uma série de denúncias contra 
integrantes de seu governo. Dois ministros foram afastados e outros dois estão sendo 
investigados por suposto envolvimento em corrupção. 

 
Neste cenário, a eventual volta de Dilma Rousseff não está descartada na avaliação 

do empresariado, o que seria um cenário negativo, dada a "ingovernabilidade" que a 
petista teria no poder. 

 
TEMAS DE IMPACTO 
Temer precisa se estabilizar como presidente e para isso precisa avançar em temas 

mais impactantes, segundo um industrial ouvido. 
 

A expectativa é que o presidente interino consiga fazer avançar as medidas que 
limitam os gastos do governo e que precisam de aprovação no Congresso. Também 
está na lista do indispensável a reforma da Previdência. 

 
Mas a avaliação é que temas espinhosos só conseguirão ser aprovados após a decisão 

sobre o impeachment.  
 

Cenário no Brasil é ainda 'desafiador', avalia Banco Mundial 

08/06/2016 - Fonte: Em.com 
 

O Banco Mundial revisou para baixo as projeções de evolução do Produto Interno Bruto 
(PIB) do Brasil e prevê agora retrações de 4% este ano e de 0,2% em 2017. Os dois 
números são piores do que o estimado em janeiro pela instituição no relatório 

Perspectivas Econômicas Globais, que previa naquele momento queda de 2,5% em 
2016 e expansão de 1,4% no próximo ano. A instituição divulgou na terça-feira, 7, 

uma atualização do documento. 
 
O relatório destaca que Brasil e Rússia devem ter este ano uma recessão maior que o 

inicialmente esperado. Entre os principais países da economia mundial, o Brasil deve 
ter o pior desempenho do PIB este ano. A previsão é de que a economia russa encolha 

1,2%. 
 
Em 2018, o Brasil deve voltar a ter crescimento positivo, de 0,8%. Também nesse 

período o número é menor do que o previsto em janeiro pela instituição, de expansão 
de 1,5%. 

 
"O cenário para o Brasil permanece desafiador", afirma o relatório do Banco Mundial.  
A forte contração esperada para 2016 deve contaminar os números de 2017. Além 

disso, o banco ressalta que a piora na renda das famílias, a alta do desemprego, o 
ajuste fiscal esperado do novo governo e a incerteza política devem pesar na atividade 

nos próximos meses”. 
 

"Se a incerteza política continuar, a implementação de medidas fiscais pertinentes 
pode ser atrasada, pesando no investimento", afirma o documento. "Enquanto a 
inflação dá mostras de começar a desacelerar, uma política monetária apertada deve 

continuar no curto prazo, na medida em que os índices de preços permanecem acima 
da meta." 

 
O Banco Mundial ressalta que o clima de "tensão e incerteza política" permanece no 
País e pode atrasar a aprovação de medidas essenciais para melhorar a confiança de 

investidores e consumidores. O texto detalha que a confiança caiu para níveis 
historicamente baixos, como reflexo da Operação Lava Jato e do clima político. 

 
Além disso, a inflação tem ficado persistentemente alta, o que ajuda a comprometer 
a renda das famílias, que já vem sendo afetada pela alta do desemprego. 

 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/06/08/internas_economia,770575/cenario-no-brasil-e-ainda-desafiador-avalia-banco-mundial.shtml


Celular já pode substituir a carteirinha com o número do CPF 

08/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
 

A partir desta terça (7), os contribuintes podem emitir e armazenar o comprovante de 
inscrição do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) no telefone celular. A Receita Federal 
lançou nova versão do aplicativo Pessoa Física que incorpora o serviço.  

 
De acordo com o Fisco, cerca de 155 milhões de pessoas serão beneficiadas com a 

nova ferramenta. Disponível nos sistemas Android e iOS, da Apple, o aplicativo 
também permite ao contribuinte receber alerta sobre o processamento da declaração 
do Imposto de Renda e avisos sobre a liberação do pagamento da restituição. 

 
Pode emitir o comprovante de inscrição no CPF por meio do celular qualquer pessoa 

física, exceto contribuintes que declararam Imposto de Renda em um dos dois últimos 
exercícios.  
 

Nesse caso, a emissão só poderá ser feita no e-CAC (Centro Virtual de Atendimento 
ao Contribuinte). A Receita esclarece que o aplicativo impede a emissão de CPF no 

nome de pessoas mortas ou de pessoas com CPF suspenso, cancelado ou nulo.  
 
A autenticidade do documento deve ser confirmada por meio da ferramenta 

Confirmação da Autenticidade do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
no CPF, disponível na página da Receita Federal na internet. 

 
Segundo a Receita, o comprovante de inscrição pode ser compartilhado por e-mail e 
por aplicações diversas, como WhatsApp, Facebook e Telegram.  

 
O documento é salvo automaticamente na área de arquivo do celular. Em caso de 

extravio do comprovante salvo no celular, o cidadão poderá emitir novo comprovante 
de inscrição por meio do aplicativo da Receita quantas vezes forem necessárias. 
 

Daimler Trucks cortará mais postos de trabalho no Brasil 

08/06/2016 - Fonte: DCI 

 
A divisão de caminhões da Daimler cortará mais 2 mil postos de trabalho no Brasil, 

além dos 1.240 cortes nos Estados Unidos e no México anunciados na terça-feira, 
buscando lidar com a fraqueza dos mercados na região. 
 

O presidente-executivo da Daimler Trucks, Wolfgang Bernhard, disse em evento com 
investidores perto de Stuttgart, na Alemanha, que os 2 mil postos de trabalho serão 

cortados no Brasil a um custo de 100 milhões de euros em pagamentos. Isso eleva o 
número de postos de trabalho cortados na maior economia da América Latina para 
quase 5 mil desde o ano passado. 

 
Ele também disse que não descartaria mais layoffs (suspensão de contratos) nos EUA 

se o mercado de caminhões naquele país encolher mais que os 15 por cento esperados 
neste ano. 
 

A Daimler Trucks atualmente emprega 13.700 trabalhadores nos EUA e cerca de 
11.500 no Brasil, disse uma porta-voz. 
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No mês passado, a Daimler alertou que as vendas e lucros na divisão de caminhões 
cairiam significativamente em 2016 devido à demanda mais fraca nos EUA e no Brasil. 
No entanto, Bernhard negou que a companhia necessite tomar medidas mais 

drásticas. 
 

"Não precisamos de um programa adicional, podemos reagir rapidamente e 
flexivelmente a condições de mercado em transformação", disse Bernhard, citando 

passos para reduzir as durações das montagens de caminhões e diminuir seu portfólio 
de veículos pesados. 
 

"Se queremos permanecer competitivos, precisamos construir mais veículos com 
menos pessoas", disse Stefan Buchner, chefe regional da divisão de caminhões para 

Europa e América Latina. 
 

Burocracia da indústria pode ser reduzida 

08/06/2016 - Fonte: Diário do Comércio 
 

Com uma bandeira escolhida, o novo ministro da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços, Marcos Pereira, pediu a todas as secretarias que façam um levantamento de 
tudo o que pode ser feito imediatamente para diminuir a burocracia para o setor 

produtivo.  
 

Ele quer tomar medidas com apenas uma canetada, sem a dependência do Congresso 
Nacional. Algumas dessas ações podem ser até custeadas por empresários, que têm 
interesse em acelerar processos e diminuir o chamado “custo Brasil”. 

 
Nosso levantamento com o setor produtivo indica pedidos por mudanças de normas 

infralegais. Vamos mudar normas aqui no MDIC e vou peregrinar de porta em porta 
por ministérios para aumentar a competitividade e baixar custos das nossas empresas. 
Isso ajudará na retomada do crescimento da indústria, disse Pereira à reportagem. 

 
Pereira já recebeu, por exemplo, uma oferta para que o dinheiro privado financie 

mudanças no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). A ideia é fazer com 
que o tempo de emissão de uma nova patente caia dos atuais dez anos para um até 
um ano. No caso dos registros de marcas, o prazo é de até quatro anos, mas a ideia 

é reduzi-lo para menos de um ano também. 
 

O ministro recebeu, há cerca de dez dias, um estudo do Movimento Brasil Competitivo 
com sugestões para maior eficiência nos órgãos ligados à pasta. Uma das demandas 
do ministério é que ele possa reter mais a mão de obra capacitada dentro do INPI. 

 
Problema frequente na instituição é que, depois de feitos concursos e convocados os 

servidores, eles passam um período se capacitando e depois são «roubados» pela 
iniciativa privada. 

 
Pereira também pretende atuar como um interlocutor do setor produtivo dentro do 
governo, tentando convencer outros ministérios a adotar mudanças infralegais que 

possam prejudicar o ambiente de negócios ou elevar custos. Entre os exemplos, estão 
exigências trabalhistas consideradas descabidas ou obsoletas para a indústria. 

 
Em relação ao Inmetro, que teve seu orçamento drasticamente reduzido, o ministro 
quer buscar uma saída financeira para que um percentual da arrecadação do órgão, 

principalmente com cobrança de multas, fique para a própria instituição. Assim, ele 
aposta que a fiscalização aumentará e, consequentemente, a arrecadação, levando o 

organismo a um estado de maior autossuficiência.  
 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=burocracia_da_industria_pode_ser_reduzida&id=169668

