
 

 

27 DE JULHO DE 2016 

Quarta-feira 

 CENTRAIS SINDICAIS FECHAM POSIÇÃO CONTRA ALTERAÇÕES NAS LEIS 

TRABALHISTAS 

 USIMINAS NÃO PODERÁ DEMITIR EM MASSA NOS PRÓXIMOS SEIS MESES 

 COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PECÉM INICIA EXPORTAÇÃO DE PLACAS 

 MONTADORAS PEDEM AJUDA PARA ENCURTAR JORNADA 

 VOLKWAGEN, MAIS UMA VEZ, SUSPENDE PRODUÇÃO POR FALTA DE BANCOS DE 

CARROS 

 SINDICATOS DE PETROLEIROS FAZEM MOBILIZAÇÕES CONTRA VENDA DE ATIVOS DA 

PETROBRAS 

 JUSTIÇA DO TRABALHO SUSPENDE DEMISSÕES DE 795 FUNCIONÁRIOS DA JBS 

 FIAT CHRYSLER VAI REVISAR RELATÓRIOS DE VENDAS EM MEIO A INVESTIGAÇÃO 

 TRABALHADORES DA ELETROBRAS ENCERRAM GREVE, DIZ ESTATAL 

 TEM POLÍTICO GANHANDO R$ 30 MIL DE APOSENTADORIA, ENQUANTO O 

TRABALHADOR RECEBE NO MÁXIMO R$ 5,1 MIL 

 ENERGIA NUCLEAR E GÁS NATURAL DIVIDEM MOVIMENTO CONTRA MUDANÇA 

CLIMÁTICA 

 GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA CRESCE 53% DE JANEIRO A MAIO, DIZ CCEE 

 APOSENTADORIAS PRECOCES CAUSAM PERDAS BILIONÁRIAS À ECONOMIA 

BRASILEIRA 

 SEIS MUDANÇAS NA APOSENTADORIA QUE PODEM VIR COM A REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 WEG TEM QUEDA DE 2% NO LUCRO DO 2º TRIMESTRE 

 ONIX E PRISMA FICAM MAIS TECNOLÓGICOS E EFICIENTES; VEJA OS PREÇOS 

 REMESSAS DE LUCROS SEGUEM EM QUEDA LIVRE 

 BMW TEM NOVOS OPCIONAIS PARA R 1200 GS 

 MARCOPOLO VENDE ÔNIBUS A OPERADORA BOLIVIANA 

 CRESCE O USO FREIOS ABS NAS MOTOS 
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 FLUKE LANÇA NO MERCADO BRASILEIRO SEU MAIS NOVO CALIBRADOR INDUSTRIAL 

DE PRESSÃO 

 TÉCNICO SOBRE VAZÃO EM PORTUGUÊS 

 VOLVO BUS TEM NOVO PRESIDENTE PARA A AMÉRICA LATINA 

 CONFIANÇA DOS EMPRESÁRIOS DO COMÉRCIO SOBE 1,2 PONTO EM JULHO, APONTA 

FGV 

 EM ATA, BANCO CENTRAL PROJETA INFLAÇÃO DE 6,75% PARA 2016 

 PROVISÕES DE BANCOS OCULTAM PROBLEMA COM INADIMPLÊNCIA 

 INVESTIMENTO DIRETO NO PAÍS REGISTRA SAÍDA DE US$ 1,7 BI EM JULHO, DIZ 

MACIEL 

 TAXA DE ROLAGEM DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS FICA EM 110% EM JUNHO 

 EMPRESAS TÊM ATÉ 29 DE JULHO PARA ENTREGAR ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

FISCAL 

 FINANÇAS APROVA REDUÇÃO DA BUROCRACIA PARA ABERTURA DE EMPRESA 

 PEQUENA E MÉDIA PODEM BUSCAR CRÉDITO PARA PROJETOS E PAGAR A PARTIR DE 

2018 

 NÚMERO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS CRESCE 9,7% NO SEMESTRE 

 PARA ATRAIR MAIS RECURSOS, GOVERNO DISCUTE MODIFICAR LEI DE REPATRIAÇÃO 

 ARTIGO: TEMER DESPERTA ESPERANÇA DE RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA 

 ECONOMIA DO BRASIL DEVE RECUAR 3,5% EM 2016, PREVÊ CEPAL 

 BRASILEIRO INDICA QUE VAI CONCORRER A MAIS QUATRO ANOS NO COMANDO DA 

OMC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMBIO 

EM 27/07/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,286 3,287 

Euro 3,610 3,612 
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Centrais sindicais fecham posição contra alterações nas leis trabalhistas 

27/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CSB e Nova Central assinaram um documento 
no qual assumiram também o compromisso de luta pelos direitos dos 

trabalhadores 

 
 
As seis maiores centrais sindicais do país afirmaram nesta terça-feira (26) que a crise 
econômica não deve ser “paga” pelos trabalhadores, em documento no qual 

assumiram também o compromisso de luta pelos direitos trabalhistas.  
 

“O governo não tem tomado medidas concretas para a melhora da crise. A taxa de 
juros tem que cair para a economia andar. Isso é um erro do governo”, afirmou o 
presidente da Força Sindical, Paulinho da Força, deputado pelo Solidariedade. “Não 

estamos dispostos a pagar sozinhos [pela crise]. Essa é a nossa posição”, 
complementou.  

 
No documento, as centrais - CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CSB e Nova Central - 
rejeitam o que consideram perda de conquistas da classe trabalhadora. No dia 16 de 

agosto, as entidades realizarão o dia nacional de lutas.  
 

A reunião desta terça foi o primeiro encontro público que contou com a participação 
da CUT desde que o processo de impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff, 
foi instaurado. O presidente da CUT, Vagner Freitas, disse que o movimento é um 

recado ao Brasil de que os trabalhadores não aceitam que seus direitos sejam 
diminuídos.  

 
“Estamos preocupados com a postura do ministro [Eliseu] Padilha, que tem dito que a 

CLT é um atraso. Por isso, esse recado ao Brasil”, disse Freitas durante a Assembleia 
Nacional dos Trabalhadores, em São Paulo.  
 

Segundo ele, se o governo insistir nas propostas que estão sendo publicadas pela 
imprensa relacionadas às reformas da Previdência e trabalhista, o Brasil pode 

enfrentar uma greve geral.  
 
“A greve não acontece por vontade do sindicalista ou motivação política. Vai ocorrer 

se retirarem os direitos conquistados há muitos anos na Previdência e na CLT”, 
afirmou.  

 
O documento apresentado nesta terça é uma repetição do “compromisso para o 
desenvolvimento” entregue ao governo em dezembro passado. Nele, há propostas 

como a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem diminuição de 
salários, e a criação de câmaras para resolver questões específicas de setores como o 

automobilístico e da construção. 
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As centrais propuseram ainda a redução dos juros para aquecer a economia.  
 
Paulinho da Força - um dos apoiadores do impeachment de Dilma e que está na base 

aliada do governo do presidente interino, Michel Temer - afirmou ainda que as 
propostas para a reforma trabalhista não foram discutidas com nenhuma central. 

 
“Só temos escutado pela imprensa e muito me parece que essa atitude é para jogar 

para a plateia. O governo sabe que não pode mudar a CLT da noite para o dia. 
Demanda negociações e não fomos procurados para discutir”, ressaltou. 
 

Usiminas não poderá demitir em massa nos próximos seis meses 

27/07/2016 – Fonte: A Tribuna Santos 

 

 
 

Mais uma vez os trabalhadores saíram perdendo no acordo mediado pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT), em Santos, entre a Usiminas e os sindicatos dos 

Siderúrgicos e Metalúrgicos da Baixada Santista e dos Engenheiros.  
 
A tentativa de evitar 500 novas demissões pela empresa de Cubatão foi frustrada. A 

companhia fez 270 cortes nos últimos dias e não voltou atrás. Os outros 230 restantes 
serão desligados aos poucos, nos próximos seis meses. 

 
Pelo acordo, está suspenso apenas o desligamento em massa, feito de uma vez. Ficou 
acertado que as dispensas individuais devem se limitar ao percentual de 1,6% ao mês, 

ou aproximadamente 32 empregados.  
 

O procurador do Trabalho Marco Aurélio Estraiotto Alves, que mediou as negociações, 
lembra que a Usiminas não deverá implementar qualquer dispensa em massa pelo 

prazo de seis meses, sob pena de pagamento de indenização de R$ 500 mil reais. 
 
 Os trabalhadores em condições de pré-aposentadoria terão a extensão do pagamento 

da mensalidade do plano de saúde por mais seis meses, a partir do desligamento, e 
os trabalhadores em condições de saúde especiais terão o mesmo benefício por 12 

meses a partir do desligamento. 
 
No final do mês passado, para garantir os direitos dos trabalhadores dispensados, o 

MPT entrou com uma ação cautelar na Justiça do Trabalho com pedido de liminar para 
que a Usiminas interrompesse a dispensa coletiva de 500 empregados sem a 

necessária interveniência da entidade sindical que representa a categoria profissional. 
A Justiça acatou o pedido e mandou reintegrar os funcionários, mas a decisão judicial 
foi suspensa pelo acordo homologado agora. 

 
“Pacote de maldades” 

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas e 
Metalúrgicas da região, Claudinei Rodrigues Gato, afirma que a Usiminas sentou na 
mesa para fechar “um pacote de maldades”, oferecendo vale-alimentação de R$ 

600,00 e plano de saúde por quatro meses aos demitidos. 
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“De setembro de 2015 até fevereiro deste ano a Usiminas demitiu 2.400 funcionários, 
além de 13 mil terceirizados. Ela acabou com a região. Infelizmente vai ter mais 
demissão. O sindicato não concordou com a posição da empresa, mas se esgotou a 

negociação, não há lei que impeça demissões”, diz o sindicalista. 
 

Para Gato, falta mobilização da categoria para garantir o emprego. “Cadê os 
funcionários que não estavam lá n aporta do MPT fazendo barulho?”, indaga. 

 
Em nota, a Usiminas afirma que o acordo foi para a manutenção de 98,4% do nível de 
emprego na Usina de Cubatão, no período de agosto de 2016 e janeiro de 2017.  

 
“A Usiminas ressalta a complexidade do atual cenário do setor siderúrgico e a 

importância de tornar a unidade de Cubatão sustentável, garantindo o futuro das 
operações”. 
 

Companhia Siderúrgica do Pecém inicia exportação de placas 

27/07/2016 – Fonte: Exame 

 

 
 
A Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), mais nova siderúrgica do país e o primeiro 

projeto integrado de produção de aço no Nordeste, iniciou exportações de placas nesta 
terça-feira, parte de um primeiro lote de 20 mil toneladas que será enviado para a 

sócia no empreendimento, a sul-coreana Dongkuk. 
 
A usina, um projeto iniciado em 2007 que também tem como sócias a Vale e sul-

coreana Posco, tem capacidade máxima de produção anual de 3,156 milhões de 
toneladas de aço líquido e 3 milhões de toneladas de placas semi-acabadas. 

 
A Vale tem 50 por cento de participação na CSP, Dongkuk 30 por cento e Posco o 
restante. 

 
O projeto, erguido em São Gonçalo do Amarante (CE), consumiu investimentos de 5,4 

bilhões de dólares e deveria ter entrado em operação no segundo semestre do ano 
passado. 
 

Segundo a companhia, a CSP produzirá toda a energia elétrica que será consumida 
em sua operação, por meio do reaproveitamento de 100 por cento dos gases gerados 

no processo siderúrgico. O excedente de energia elétrica será comercializado no 
mercado nacional de energia. 
 

A CSP iniciou atividade em meio a uma das mais intensas crises do setor siderúrgico 
brasileiro, que tem sido pressionado pela recessão interna e excesso de capacidade 

global. 
 

Segundo a entidade que representa o setor, IABr, a produção de aço bruto do Brasil 
de janeiro a junho caiu 13 por cento sobre o mesmo período do ano passado, para 
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14,9 milhões de toneladas, enquanto as vendas de aço no mercado interno recuaram 
15,5 por cento, a 8,2 milhões de toneladas. 
 

Montadoras pedem ajuda para encurtar jornada 

27/07/2016 – Fonte: CIMM 

 
Montadoras e metalúrgicos do ABC decidiram unir-se para pedir socorro ao governo. 

Esperam a mão do poder público para encolher jornadas já reduzidas e, assim, segurar 
trabalhadores especializados até as vendas melhorarem.  

 

A crise se estendeu mais do que o previsto e já não basta trabalhar um dia a menos 
por semana. Mas ao contrário de outros momentos ruins, desta vez não adianta só 

esperar mudanças pontuais, como o aumento da oferta do crédito. A recuperação 
econômica ajudaria a resolver os problemas de hoje. Mas o futuro exige uma indústria 

afinada com novas tendências de locomoção em centros urbanos que já colocam em 
xeque a opção do carro como transporte individual. 
 

Montadoras e autopeças operam com 52% de ociosidade. Na indústria de caminhões, 
sobra 75% da capacidade. O governo já acenou com apoio. Recentemente o ministro 

do Trabalho, Ronaldo Nogueira, anunciou a intenção de tornar permanente o Programa 
de Proteção ao Trabalho, uma reivindicação dos fabricantes de veículos. A crise não 

foi tão passageira como se pensou em novembro de 2015, quando o chamado PPE foi 
criado para durar só até dezembro de 2017. 
 

PPE e “lay-off” são as ferramentas mais usadas para evitar ou adiar demissões na 
indústria automobilística hoje. Ambos usam recursos públicos, do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador, para completar salários do empregado que é obrigado a ficar em casa. 
No “lay-off” o trabalho é suspenso temporariamente enquanto que no PPE reduz-se a 
jornada em um dia por semana. 

 
O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques, espera que o 

governo também aumente a quantidade de dinheiro público na complementação 
salarial caso seja preciso diminuir ainda mais a jornada. É uma necessidade que ele 
tem percebido nas conversas com empresários. Desde 2011, a base que Marques 

comanda diminuiu de 107 para 79 mil metalúrgicos. “A crise foi uma paulada no 
emprego”, diz. 

 
Hoje 26 mil empregados da indústria automobilística participam de PPE ou “lay off”. 
Equivale a mais de 23% de todo o efetivo do setor. “Evitamos dispensar mão de obra 

especializada porque apostamos na recuperação”, diz o presidente da Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Antonio Megale. Por 

enquanto, o consumidor tem evitado dívidas. Total de 48,2% dos carros novos 
vendidos no país em junho foram pagos à vista. 
 

Para driblar a ociosidade, a Ford optou por uma saída inédita no setor. Nos próximos 
dias, vai juntar operários da linha de carros com os de caminhões. As duas equipes da 

fábrica de São Bernardo do Campo (SP) serão treinadas para produzir automóveis 
numa parte da semana e veículos pesados na outra. Já a Volkswagen abriu programa 
de demissões voluntárias. Há um excedente de 3,6 mil empregados, mais de 30% do 

seu efetivo no ABC, segundo o sindicato. 
 

A crise não é, porém, o único obstáculo no caminho das montadoras. Uma clara 
mudança de hábitos, sobretudo nos centros urbanos, reduz cada vez mais o uso do 
carro para o transporte individual. 

 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14548-montadoras-pedem-ajuda-para-encurtar-jornada


O professor titular da Universidade de São Paulo, Glauco Arbix, decidiu deixar seu 
carro na garagem no dia a dia e passou a usar o uberPOOL, uma versão do uber que 
permite dividir viagem e custos com outras pessoas que vão na mesma direção. 

 
“Essa indústria enfrenta obstáculos de naturezas distintas. O mais sensível é o 

desaquecimento da economia. Mas há um mais recente, flagrante e menos 
compreendido pelo setor, que é o surgimento de novas alternativas de locomoção”, 

afirma Arbix, pesquisador do Observatório da Inovação. 
 
Para ele, empresas gigantescas, determinantes na política industrial do século XX, se 

deparam hoje com um consumidor disposto a compartilhar viagens e que se pergunta 
se vale a pena investir na compra de um carro veloz para circular em cidades 

congestionadas. 
 
“Além disso, se observarmos quem está na vanguarda do desenvolvimento de 

softwares para os carros que funcionam sem motorista, encontraremos empresas que 
nada têm a ver com a indústria automobilística, como Google ou Facebook", diz. 

 
Recentemente a Fiat Chrysler associou-se à Google para desenvolver um carro 
autônomo. A montadora entregará à empresa de tecnologia 100 unidades da versão 

híbrida da minivan Pacífica, que será testada para funcionar sem motorista. O 
presidente da Fiat Chrysler Brasil, Stefan Ketter, diz que o grupo aposta na união com 

quem já entende desse tipo de tecnologia. “Desse jeito ambos ganhamos”, destaca. 
 
O presidente da Anfavea concorda que existe uma tendência mundial de o carro ganhar 

mais importância pelo uso e menos como propriedade. Para Megale, falta, porém, 
ainda muito tempo para o consumidor perder o prazer em dirigir.  

 
“E mesmo quando a tendência do compartilhamento se confirmar alguém terá de 
produzir os veículos”, diz. O dirigente discorda que as montadoras precisam 

aproximar-se das empresas de tecnologia. “Temos gente para desenvolver inovações”, 
afirma. 

 
O professor titular do departamento de engenharia de produção da USP, Mario Salerno, 
diz que o Brasil está pouco envolvido nas pesquisas que tendem a transformar o carro 

numa integração eletro-eletrônica, o que agrava as dificuldades do setor no país. 
“Além de ter muitas marcas, muitos modelos e muitas fábricas, o que reduz escala, o 

Brasil está fora da pesquisa do carro elétrico, que domina metade do desenvolvimento 
mundial dos veículos hoje”, diz. 
 

Ninguém põe em dúvida o peso de uma indústria que emprega 9 milhões de pessoas 
em todo o mundo. Por outro lado, o papel do carro nunca foi tão questionado. A crise 

estrutural pode deixar marcas muito mais profundas do que a desaceleração 
econômica em um país como o Brasil, sétimo mercado de veículos do mundo. As 

palavras de um executivo revelam que no fundo os dirigentes do setor estão 
preocupados: “antigamente era só pedir redução de IPI e as coisas se resolviam……” 
 

Volkwagen, mais uma vez, suspende produção por falta de bancos de carros 

27/07/2016 – Fonte: Diário do Grande ABC 

 
A Volkswagen, mais uma vez, suspendeu a produção dos carros na planta da Anchieta, 
em São Bernardo, entre o segundo turno de segunda-feira e ontem, pela falta de 

bancos, fornecidos pela Keiper, do Grupo Prevent, que tem fábrica em Mauá. Não foi 
informado se haverá expediente hoje. 

 
Desde o ano passado, a Volks vem enfrentando problemas em razão da irregularidade 
no serviço prestado pelo grupo. Entre março de 2015 e maio de 2016, a montadora 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/1995236/volkwagen-mais-uma-vez-suspende-producao-por-falta-de-bancos-de-carros


diz ter perdido 56 dias de produção nas fábricas brasileiras devido aos atrasos no 
fornecimento dos bancos. Essas paralisações fizeram com que cerca de 35 mil veículos 
deixassem de ser fabricados no período. Em junho, o trabalho também foi suspenso 

por três dias. 
 

Desde maio, o Diário tenta contato com representantes do Prevent, mas nunca 
recebeu resposta. Os atrasos seriam tentativa de forçar a montadora a reajustar o 

preço das peças. 
 
Segundo um trabalhador da Volks que pediu para não ser identificado, nos grupos de 

WhatsApp dos operários estava circulando a informação de que a comissão de fábrica 
iria decretar greve, hoje, diante da situação. Procurado, o Sindicato dos Metalúrgicos 

do ABC negou que haveria paralisação, dizendo se tratar de boato. 
 
“Como a maioria está vendo, não estamos trabalhando por má gestão da própria 

empresa em relação às peças que vêm faltando nos últimos tempos, deixando de 
produzir por conta dela, e não do peão. Agora, a comissão quer fazer greve? Por conta 

do quê? Não tivemos nada de contraproposta em relação à oferta de PDV (Programa 
de Demissão Voluntária, que ainda não foi aberto).  
 

Não houve demissões, nada foi feito. Nem que tiver que fazer dez carros por dia, 
temos que estar dentro da empresa, e não fora. Não é hora para greve, é hora de 

trabalhar”, diz mensagem do WhatsApp. 
 
Conforme o sindicato, a montadora e a entidade ainda estão negociando. O PDV deve 

ser anunciado até o fim da semana. A Volks aponta excedente de 3,6 mil operários e 
quer oferecer de cinco a 15 salários, mais dez pagamentos mensais, no PDV. Porém, 

os benefícios diminuem conforme o tempo e, ao final do prazo, disse que haverá 
cortes, e sem valores adicionais. 
 

Sindicatos de petroleiros fazem mobilizações contra venda de ativos da 

Petrobras 

27/07/2016 – Fonte: Paraná Online 
 
Sindicatos de petroleiros de três Estados realizaram nesta terça-feira, 26, uma série 

de mobilizações contra a venda de ativos da Petrobras. Os sindicalistas realizaram 
piquetes em frente a refinarias e fecharam rodovias próximas à instalações da estatal. 

Na última sexta-feira, a petroleira anunciou que busca um sócio para compartilhar o 
controle da BR Distribuidora, responsável pela revenda de combustíveis no País. 
 

De acordo com a Federação Única dos Petroleiros (FUP), as mobilizações ocorreram 
na Bahia, no Rio de Janeiro e também no Rio Grande do Sul. "Estamos na luta em 

defesa de uma Petrobras integrada, contra a venda dos ativos, dos campos maduros, 
da Transpetro e da BR Distribuidora.  

 
Hoje nos manifestamos e convocamos toda categoria a reagir em defesa das empresas 
brasileiras e de nosso País", afirmou o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Norte 

Fluminense, Marcos Breda, em nota publicada pela entidade. 
 

No Rio, as mobilizações ocorreram na rodovia RJ-106, no acesso ao Terminal Cabiúnas, 
em Macaé. A unidade recebe e armazena a carga de óleo oriundo da produção da Bacia 
de Campos. Também participaram da manifestação integrantes do Movimento dos 

Sem Terra (MST) e da Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas (Contag). 
 

Já na Bahia, a mobilização parou o trânsito na BR-101, uma das mais movimentadas 
do Estado. O grupo de sindicalistas protestou contra a venda de campos maduros na 
região Nordeste, já anunciada pela Petrobras. No Rio Grande do Sul, trabalhadores da 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/969650/?noticia=SINDICATOS+DE+PETROLEIROS+FAZEM+MOBILIZACOES+CONTRA+VENDA+DE+ATIVOS+DA+PETROBRAS
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/969650/?noticia=SINDICATOS+DE+PETROLEIROS+FAZEM+MOBILIZACOES+CONTRA+VENDA+DE+ATIVOS+DA+PETROBRAS


Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) realizaram piquete em frente à unidade, 
questionando a venda de ativos e impasses no acordo coletivo de trabalho. 
 

Os sindicatos estaduais já deliberam em assembleias a realização de uma greve, no 
dia 5 de agosto, por tempo determinado. O movimento é encabeçado pelos Estados 

do Nordeste, como Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e 
Pernambuco, onde há campos maduros terrestres sendo negociados com investidores 

privados. A expectativa é realizar uma greve de cinco dias. 
 
"O momento é bastante complexo e precisamos estar em permanente mobilização 

para enfrentarmos as tentativas de desmantelar a Companhia, através da anunciada 
intenção de vender parte dos seus ativos", afirmou José Maria Rangel, diretor da 

Federação Única dos Petroleiros (FUP), em nota. 
 

Justiça do Trabalho suspende demissões de 795 funcionários da JBS 

27/07/2016 – Fonte: Paraná Online 
 

A Justiça do Trabalho de São Paulo acatou uma ação civil pública protocolada na última 
sexta-feira (22), em Presidente Epitácio, e suspendeu as demissões de 795 
trabalhadores do frigorífico da JBS. 

 
Na decisão, a juíza Andreia Nogueira Rossilho de Lima, da Vara do Trabalho de 

Presidente Venceslau, decidiu que a JBS “se abstenha de promover as dispensas 
comunicadas” aos trabalhadores em 18 de julho de 2016, alusivas à unidade da cidade 
de Presidente Epitácio, com a “imediata colocação dos trabalhadores em atividade ou 

sob licença remunerada”, até que sejam definidos os critérios, em negociação com o 
sindicato profissional, com a presença do Ministério Público do Trabalho, para a 

dispensa ou o retorno das atividades. 
 
A juíza também fixou multa de R$ 100 por dia, por cada trabalhador dispensado, caso 

a determinação seja descumprida, sem prejuízo da remuneração dos trabalhadores 
correspondente ao período. 

 
Considerada a maior processadora de carne bovina do mundo, a JBS fechou a unidade 
em Presidente Epitácio no começo de junho, após mudanças no regime tributário do 

Estado, que segundo o presidente da JBS Carnes, Renato Costas, prejudicou a 
operação da unidade. 

 
O fechamento chegou a ser suspenso pela própria empresa, na esperança de uma 
negociação com o governo do Estado. Como não houve qualquer proposta, a unidade 

foi fechada no início da semana passada. 
 

Além da unidade em Presidente Epitácio, a JBS tem mais quatro frigoríficos em São 
Paulo. A juíza marcou audiência de conciliação para o dia 1º de agosto. A empresa não 

comentou a decisão. 
 

Fiat Chrysler vai revisar relatórios de vendas em meio a investigação 

27/07/2016 – Fonte: Jornal Extra/ O Globo 
 

RIO - A montadora Fiat Chrysler Automobiles, sob investigação de autoridades 
americanas sobre dados de vendas de veículos, afirmou que vai revisar a maneira 

como relata os números a partir deste mês. Sob o método revisado, as altas de vendas 
teriam terminado em setembro de 2013, disse a empresa. Até junho, ela anunciara 
aumentos em 75 meses consecutivos. 

 

http://www.parana-online.com.br/editoria/pais/news/969590/?noticia=JUSTICA+DO+TRABALHO+SUSPENDE+DEMISSOES+DE+795+FUNCIONARIOS+DA+JBS
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As vendas anuais totais desde 2011 sob o novo sistema estão dentro de cerca de 0,7% 
dos números registrados anteriormente, informou a montadora. O novo método da 
companhia para os resultados mensais não incluirá mais um número “reserva” que 

historicamente era incluído no dado sobre frota e outras vendas varejistas. Além disso, 
o documento vai incluir o número de transações “desfeitas”, nas quais um veículo é 

retornado, de acordo com comunicado nesta terça-feira. 
 

A montadora afirmou na semana passada que estava cooperando com as investigações 
da Securities and Exchange Commission (SEC, órgão regulador do mercado de capitais 
nos Estados Unidos) e do Departamento de Justiça sobre suposta inflação dos dados 

de venda.  
 

O inquérito segue duas ações civis abertas em Chicago que questionam as informações 
da companhia, alegando que a montadora maquiou as entregas de carros nos EUA 
através do pagamento de revendedores para relatar vendas mais volumosas do que 

realmente foi. 
 

— A Fiat Chrysler reconheceu que qualquer imprecisão na relação de vendas mensais 
não afetará receitas, o que é um ‘plus’ — disse Michelle Krebs, analista sênior da 
consultoria Autotrader. — Ainda assim, é prudente que a Fiat Chrysler revise seus 

relatórios mensais para ser o mais preciso possível. Alguns têm se surpreendido 
quando os relatórios com dados melhores do que qualquer projeção, levantando 

questões sobre o rigor. 
 
A montadora afirmou nesta terça-feira que seu processo de relação revisao vai 

produzir “a melhor estimativa disponível do número de veículos vendidos nos EUA a 
consumidores finais até o fim de um mês específico”. O método vai levar em conta 

três elementos: o relatório de vendas de revendedores no país; vendas de frotas 
entregues pela FCA nos EUA e outras vendas varejistas, incluindo as realizadas em 
Porto Rico. 

 
REGISTRO DE RECEITA 

A unidade americana da Fiat Chrysler, como outras montadoras, registra receita 
quando um veículo é enviado a revendedores, em vez de quando o carro ou caminhão 
é vendido a um consumidor. Como resultado, “o processo de relatar vendas varejistas 

mensalmente não tem impacto na receita registrada pela FCA em seus balanços 
financeiros”, disse a empresa em comunicado. 

 
A FCA afirmou que, ao avaliar práticas de relação de vendas, não encontrou um padrão 
global. Concorrentes nos Estados Unidos usam “abordagens amplamente similar”, 

informou a montadora. 
 

A Fiat Chrysler disse que “considerou seriamente” interromper os relatórios mensais 
nos EUA e, no lugar disso, contar com resultados financeiros trimestrais. Mas a 

companhia informou que decidiu que os dados são benéficos para o mercado e que 
“suspender a relação mensal teria impacto nesse círculo e possivelmente poderia 
prejudicar a percepção, e por sua vez a percepção do público, sobre a FCA EUA”.  

 

Trabalhadores da Eletrobras encerram greve, diz estatal 

27/07/2016 – Fonte: Exame 
 
Os trabalhadores da Eletrobras encerraram uma greve por questões salariais iniciada 

na última semana - feira, adicionando ainda que a paralisação não teve impactos sobre 
as operações da companhia. 

 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/trabalhadores-da-eletrobras-encerram-greve-diz-estatal
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/trabalhadores-da-eletrobras-encerram-greve-diz-estatal
http://www.exame.com.br/topicos/eletrobras


"As atividades essenciais foram preservadas... nem todas empresas (subsidiárias do 
grupo Eletrobras) aderiram à greve", informou a elétrica federal por meio da 
assessoria de imprensa. 

 
Segundo a Eletrobras, a volta aos trabalhos foi decidida pelos funcionários em 

assembleia na tarde de segunda-feira. 
 

Nesta terça-feira, ocorrerá uma audiência de conciliação e instrução do dissídio 
coletivo. 
 

Tem político ganhando R$ 30 mil de aposentadoria, enquanto o trabalhador 

recebe no máximo R$ 5,1 mil 

27/07/2016 – Fonte: Paraná Online 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
É histórico: sempre que há uma crise econômica, o governo pensa em mexer na 

Previdência Social e endurecer as regras da aposentadoria, direito adquirido dos 
trabalhadores. Se as propostas que o presidente interino Michel Temer estuda 

apresentar – como a fixação da idade mínima em 65 anos – forem aprovadas pelo 
Congresso Nacional, vai ficar cada vez mais difícil para o cidadão conquistar o merecido 
descanso. 

 
Enquanto isso, 461 ex-deputados federais e 54 ex-senadores recebem aposentadoria 

do extinto Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC), que tinha idade mínima 
de 50 anos e exigia carência de apenas oito anos de contribuição, além do exercício 
de oito anos de mandato; no Paraná, oito ex-governadores (além de duas 

pensionistas) recebem benefício vitalício de R$ 30.471,10 por mês, sem nunca haver 
pago contribuição e apenas por terem exercido o mandato.  

 
Chamam atenção outras disparidades, como o teto e o reajuste das aposentadorias de 
congressistas, que superam em muito os estabelecidos pelo Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS) para o trabalhador comum. 
 

Imoralidade 
Para o cientista político e professor da Uninter e da PUCPR Luiz Domingos Costa, as 

pensões vitalícias para ex-governadores e as grandes disparidades entre benefícios de 
políticos e de trabalhadores comuns deveriam suscitar a indignação do povo. “Acho 
isso uma imoralidade.  

 
A opinião pública deveria se manifestar mais é por esse tipo de desigualdade. As 

pessoas ficam batendo panela por falsos problemas e esquecem de questões que são 
muito mais importantes. ”Os benefícios, na visão dele, deveriam ser bem mais 
próximos da realidade da população média. 

http://www.exame.com.br/topicos/greves
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Congressistas 
O IPC foi extinto em 1999, porém, 515 ex-parlamentares e 572 pensionistas (viúvas 
e filhos menores) continuam a receber os benefícios, custeados pelo Tesouro Nacional. 

Em 2015, o IPC sangrou em R$ 135,4 milhões os cofres públicos. Quando os 515 
parlamentares aposentados pelo instituto (461 ex-deputados e 54 ex-senadores) 

morrerem, seus cônjuges e filhos menores de idade terão direito a pensão. Dentre os 
senadores da atual legislatura, quatro são aposentados pelo IPC e estão com o 
benefício suspenso por exercerem mandato eletivo, entre eles o paranaense Alvaro 

Dias (R$ 13.167,57). 
 

Com a extinção do IPC, foi criado o Plano de Seguridade Social dos Congressistas 
(PSSC), com regras mais rígidas. Hoje, deputados federais e senadores podem se 
aposentar somente após 60 anos de idade e 35 de contribuição. Para se aposentarem 

com integralidade, precisam ter exercido 35 anos de mandato. O benefício é calculado 
na razão 1/35, ou seja, se cumpriu oito anos de mandato, receberá o equivalente a 

8/35 de seu subsídio. 
 
“Os sistemas que existiam e foram extintos eram muito generosos e a contribuição 

patronal do Congresso era quatro vezes maior que a do parlamentar. Hoje é paritária, 
um para um. Também acabou aquele negócio de ter um ou dois mandatos e se 

aposentar com integralidade”, explica o consultor em previdência Renato Follador. 
 
O congressista que se aposentou com integralidade recebe atualmente R$ 33,7 mil 

mensais. O valor máximo da aposentadoria paga pelo RGPS, em comparação, é de R$ 
5.189,82. As aposentadorias do PSSC recebem o mesmo reajuste que o “salário” dos 

congressistas, que em 2015 foi de 26,34%. Já a aposentadoria do INSS é reajustada 
conforme a inflação do ano anterior. Em 2015, foi de 11,28%. 
 

No ano passado, o PSSC pagou R$ 20,9 milhões em aposentadorias e pensões. 
Atualmente, o plano tem como beneficiários: 45 ex-deputados federais e 21 

pensionistas de ex-deputados; e 6 ex-senadores e 13 pensionistas de ex-senadores. 
 

Ex-governadores 
No Paraná, R$ 310 mil saem do Tesouro Estadual todos os meses para pagar 
aposentadorias de oito ex-governadores (Paulo Cruz Pimentel, Emilio Hoffmann 

Gomes, Jayme Canet Junior, João Elísio Ferraz de Campos, Mário Pereira, Jaime 
Lerner, Roberto Requião de Mello e Silva e Orlando Pessuti) e três pensionistas (as 

viúvas de João Mansur e José Richa e do ex-interventor Mário Gomes da Silva). O 
senador Alvaro Dias, aposentado pelo IPC, abriu mão da pensão de ex-governador. 
 

Cada um dos beneficiários recebe R$ 30.471,10, o valor correspondente ao subsídio 
do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado (com exceção da viúva 

do ex-interventor Mário Gomes da Silva, que recebe R$ 5.303,67 mensais). Além de 
ser paga com integralidade, a aposentadoria não requer contribuição ou idade mínima, 
apenas o exercício do mandato – nem que seja por poucos dias. 



João Mansur exerceu um mandato-tampão por apenas 39 dias, em 1973, o que lhe 
garantiu o benefício, estendido à sua esposa após sua morte. É a Constituição 
Estadual, no 5º parágrafo do artigo 85, que respalda o pagamento dessas gordas 

“mesadas”, bancadas pelos impostos dos paranaenses. A legislação paranaense ainda 
permite que os beneficiários somem a pensão a outros salários em cargos públicos. 

 
No Supremo 

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entende que essas pensões vitalícias a ex-
governadores ferem o princípio constitucional da isonomia, pois coloca políticos em 
situação diferenciada das demais. 

 
 “Desde 2011, o Conselho Federal da OAB tem proposto Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (Adins) contra todas as leis estaduais que permitem a 
aposentadoria para ex-governadores, o que tem como finalidade libertar esse ranço 
na política brasileira de que as funções políticas possam garantir prerrogativas ou 

privilégios que não existem para a maior parte da população”, afirma o conselheiro 
federal da OAB Flávio Pansieri.  

 
“Me parece inadequado para o momento republicano que vivemos a manutenção 
desses privilégios. ” As ações propostas pela OAB serão julgadas pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF), mas aguardam manifestação do relator. 
 

Sem privilégios 
Os parlamentares da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) se aposentam como o 
cidadão comum, pelo RGPS. No entanto, houve tentativas de aprovar aposentadorias 

especiais para os deputados estaduais.  
 

Um plano de aposentadoria complementar chegou a ser aprovado pelos parlamentares 
em 2009, mas, após ser devolvido para o Legislativo pelo ora governador Roberto 
Requião, não foi sancionado pelo então presidente da Alep, Valdir Rossoni. A OAB é 

contra a previdência especial. 
 

Para prefeito, também não existe aposentadoria diferenciada. “O prefeito que não for 
servidor público do município de Curitiba terá sua contribuição previdenciária 
destinada ao RGPS/INSS, e sua aposentadoria ocorrerá pelo INSS, sem qualquer 

vantagem oriunda do município pelo exercício do cargo de prefeito”, informa a 
prefeitura. 

 

Energia nuclear e gás natural dividem movimento contra mudança climática 

27/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
 

Não importa por que lado se veja, o movimento para combater a mudança climática 
cresceu tanto que as verdades do filme de mais de uma década de Al Gore, “Uma 

Verdade Inconveniente”, agora parecem mais corriqueiras do que inconvenientes. 
 
No mês de dezembro, em Paris, 195 nações concordaram em reduzir os gases do 

efeito de estufa. Nos Estados Unidos, 70% dos americanos dizem que a mudança 
climática é real. O Papa Francisco se juntou ao chamado para a ação. Centenas de 

milhares de pessoas se reúnem em marchas pelo clima em Paris e Nova York, e os 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/energia-e-sustentabilidade/energia-nuclear-e-gas-natural-dividem-movimento-contra-mudanca-climatica-9ew3n4m2m21abwvcvbfb5fxu7


manifestantes recentemente realizaram protestos contra os combustíveis fósseis em 
seis continentes. 
 

 “Isso é o que chamo de momento. Não é só um vento pelas costas; são os ventos da 
mudança”, disse Daniel R. Tishman, presidente do Conselho de Defesa dos Recursos 

Naturais, em seu recente relatório anual.  
 

Mas o movimento que começou com uma missão simples – convencer mais pessoas 
sobre os perigos da mudança climática para gerar uma ação – está sentindo as dores 
do crescimento. O que pode parecer uma frente unida apresenta divergências 

acentuadas, com opiniões conflitantes em muitas questões, incluindo energia nuclear 
e gás natural, que complicam a situação dos que se intitulam ambientalistas 

atualmente. 
 
Os limites entre as facções não são rígidos e grupos mudam seus posicionamentos 

com a evolução da ciência e das ondas ativistas. O movimento ambientalista sempre 
foi uma congregação de muitas vozes e é normal haver certa divergência em 

problemas complexos como a salvação do planeta. Mesmo assim, as tensões 
continuam grandes. 
 

Vejamos alguns dos maiores pontos de discórdia: 
Energia nuclear 

Existem grandes divergências sobre se as centrais nucleares devem participar da 
geração de energia para reduzir emissões de gases do efeito estufa. Desastres como 
o da usina de Fukushima, no Japão, minaram a confiança na tecnologia, mas ela 

continua a ser atraente para a administração Obama e muitos integrantes do 
movimento ambientalista, incluindo James E. Hansen, cientista do clima aposentado 

da NASA. 
 
Os defensores argumentam que as centrais nucleares podem produzir enormes 

quantidades de energia sem o dióxido de carbono produzido pela queima de carvão e 
gás natural.  

 
Eles também afirmam que as fontes geradoras que substituem as usinas existentes 
normalmente utilizam gás natural, causando emissões que contribuem para o efeito 

estufa. Foi o caso na Nova Inglaterra, quando a usina Yankee de Vermont foi 
desativada, e na Califórnia, após o fechamento da unidade de San Onofre. 

 
Os opositores da energia nuclear argumentam que a mudança para fontes de energia 
renováveis dispensaria a criação de centrais nucleares. Naomi Oreskes, historiadora 

de Harvard que escreveu sobre as táticas dos que espalham a dúvida sobre a mudança 
climática, disse que os defensores da energia nuclear não haviam provado que os 

riscos de operar as usinas, e os resíduos que produzem, poderiam ser contornados. 
 

Gás natural 
A queima de gás natural produz menos dióxido de carbono e poluentes do que a 
queima de carvão, por isso grupos ambientalistas tais como o Sierra Club, e até 

mesmo o presidente Barack Obama, chegaram a elogiá-lo como uma “ponte” para os 
combustíveis renováveis: as usinas de gás natural poderiam substituir as centrais de 

carvão até que as fontes alternativas, como a solar e a eólica, pudessem assumir seu 
lugar. 



  
 

Mais recentemente, no entanto, os efeitos ambientais da fratura hidráulica, ou 
fracking, que é usada para extrair os combustíveis fósseis, e crescentes preocupações 
sobre o metano, gás de efeito estufa que normalmente vaza quando o gás natural é 

produzido e transportado, levaram muitos cientistas e ativistas a chamar o gás natural 
de uma “ponte para lugar nenhum”. (O Sierra Club tem agora uma campanha “Além 

do Gás Natural”). 
 
Ativistas como Bill McKibben argumentam que a potência do metano como gás de 

efeito estufa, especialmente no curto prazo, pode torná-lo pior do que o carvão. Ele 
disse que aqueles que favorecem o gás natural como forma de reduzir as emissões 

acreditam no “ambientalismo indolor, o equivalente a perder peso cortando o cabelo”. 
 
Essa discussão chegou à campanha democrata para a presidência: o senador Bernie 

Sanders, de Vermont, pediu a proibição nacional do fracking, enquanto Hillary Clinton 
sugeriu que a tecnologia deve ser cuidadosamente regulamentada e que, se o gás 

natural é uma ponte para fontes de energia alternativa, “deveríamos atravessá-la o 
mais rápido possível”. No fim, a plataforma do Partido Democrata acabou rejeitando a 
proibição. 

 
Empresas de combustíveis fósseis 

Dois campos distintos surgiram em relação à melhor estratégia para lidar com 
empresas como a Exxon Mobil: um deles quer atacar sua existência e prejudicar seus 
negócios e reputação como uma maneira de acelerar a transição para as tecnologias 

eólica e solar, que são renováveis. 
 

Universidades e acionistas institucionais, tais como fundos de pensão, estão sendo 
pressionados a vender suas ações de empresas de combustíveis fósseis para lutar 

contra projetos como o oleoduto Keystone XL e interromper a construção de 
instalações de combustíveis fósseis. 
 

Essa abordagem incentiva a campanha “keep it in the ground” (mantenha-o no 
subsolo), liderada por grupos como o 350.org de McKibben, que argumenta que muitas 

das atuais reservas de combustível não são “utilizáveis” se o objetivo for retardar a 
mudança climática e, assim, devem ser considerados “ativos ociosos” – uma noção 
rejeitada pelos gigantes do petróleo como a Exxon Mobil e a Chevron. 

 
Do outro lado estão aqueles que desejam se envolver com as empresas, 

particularmente através de representantes de acionistas, exigindo uma ação contra a 
mudança climática. 
 

Grupos como a Coligação Tri-State pelo Investimento Responsável, além de 
autoridades do estado e da cidade de Nova York, recentemente apresentaram 

propostas no encontro anual de acionistas da Exxon Mobil que pediam que a empresa 
avaliasse os riscos do negócio para atender aos objetivos do encontro climático de 
Paris e que “reconhecesse a importância moral” de se evitar que as temperaturas 



globais subam mais de 2°C desde o início da era industrial; eles também ajudaram a 
aprovar uma resolução que dá maior força aos acionistas na governança corporativa. 
 

Quem está dentro e quem está fora 
Fundamentalmente, uma divisão está crescendo entre os grupos ambientalistas 

grandes e tradicionais que tentam trabalhar com as empresas, e os ativistas que 
orgulhosamente ficam de fora. 

 
Naomi Klein, que escreve sobre questões ambientais e econômicas, criticou duramente 
o que chama de “um negacionismo profundo no movimento ambiental entre os 

grandes grupos verdes”, como o Environmental Defense Fund, que já trabalhou com 
empresas de combustíveis fósseis pesquisando vazamentos de metano e buscando 

soluções baseadas no mercado para a crise climática, como taxar o carbono. 
 
Ela afirma que o capitalismo inerentemente agrava a mudança climática. Para ela, 

trabalhar dentro do sistema é “mais prejudicial do que o negacionismo da direita em 
termos de quanto terreno estamos perdendo”. 

 
McKibben disse que o tipo de ativismo barulhento que caracteriza o trabalho de 
organizações como a 350.org ajuda a corrigir o que ele vê como a inércia institucional 

dos grupos estabelecidos. Para ele, a falta de ativismo das massas foi uma das 
principais razões por trás do fracasso da legislação, tais como a tentativa de 2010 de 

desenvolver um sistema para limitar e taxar as emissões de gases de efeito de estufa. 
 
“Se quisermos ganhar a luta do clima, ela precisará vir com uma mudança natural, 

como sinal dos tempos. Esse é o ponto mais importante da construção de movimentos, 
e não determinadas legislações”. 

 
Fred Krupp, presidente do Environmental Defense Fund, discordou. Trabalhar com a 
indústria, disse ele, ajudou a aprofundar a compreensão de questões como o 

vazamento de metano, que poderia produzir soluções. 
 

“Cada vez mais as empresas querem ser parte da solução. Esforços colaborativos 
ajudaram a liderar, no mês passado, um apoio bipartidário a uma revisão da legislação 
sobre substâncias tóxicas e estamos perto de conseguir fazer isso com a mudança 

climática”, afirmou Krupp. 
 

Geração de energia eólica cresce 53% de janeiro a maio, diz CCEE 

27/07/2016 – Fonte: Paraná Online 
 

A geração de energia eólica no Sistema Interligado Nacional (SIN) somou 2.703 MW 
médios entre janeiro e maio de 2016, o que corresponde a um crescimento de 53% 

na comparação com os 1.762 MW médios do mesmo período do ano passado, informou 
a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). 

 
A capacidade instalada dos 356 empreendimentos eólicos em operação no SIN 
alcançou a marca de 9.092 MW, uma expansão de 46,5% frente aos 6.211 MW 

registrados em maio de 2015, quando havia 244 projetos em operação. 
 

O boletim InfoMercado mensal, da CCEE, também apresentou dados consolidados por 
Estado, que indicam que o Rio Grande do Norte permanece como maior produtor de 
energia eólica do País. As usinas potiguares produziram um total de 960,5 MW médios 

no mês, aumento de 33,5% em relação ao mesmo período do ano passado. 
 

Em seguida, aparece o Estado da Bahia, com 712,6 MW médios produzidos, alta de 
54%, o Ceará, com 470 MW médios (+24%), e o Rio Grande do Sul, que alcançou 461 
MW médios (+41%) em maio. 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/969605/?noticia=GERACAO+DE+ENERGIA+EOLICA+CRESCE+53+DE+JANEIRO+A+MAIO+DIZ+CCEE


Aposentadorias precoces causam perdas bilionárias à economia brasileira 

27/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 

A aposentadoria precoce, de pessoas que atingem o tempo de contribuição para a 
Previdência bem antes de entrarem na terceira idade, tem um custo bilionário para a 

economia que vai além do déficit que tanto incomoda o governo federal. Ao saírem do 
mercado, esses trabalhadores deixam de contribuir para a geração de riqueza. E os 
que decidem continuar na ativa após a aposentadoria produzem menos do quem ainda 

não recebe o benefício. 
 

Um estudo recente de três pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) calculou que a perda econômica anual com as aposentadorias precoces é de 
0,6% do Produto Interno Bruto – cerca de R$ 32 bilhões com base nos dados de 2014 

usados. 
 

O trabalho, assinado por Luis Henrique Paiva, Leonardo Rangel e Marcelo Caetano, 
traz uma abordagem nova ao debate sobre a Previdência, que gira normalmente em 
torno do desequilíbrio fiscal do INSS. Os pesquisadores demonstram que há uma perda 

significativa de produção e produtividade com o incentivo existente para 
aposentadorias precoces. 

 
“O Brasil perde a capacidade produtiva de pessoas jovens e gasta um valor não 
desprezível com essas aposentadorias”, resume o pesquisador Luis Henrique Paiva. 

“Podemos afirmar que o PIB seria maior se o modelo fosse diferente”. 
 

Para estimar as perdas econômicas com a aposentadoria precoce, os pesquisadores 
usaram dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), que indica 

haver no país 1,9 milhão de pessoas que declaram estar aposentadas em idades abaixo 
de 60 anos para homens e 55 anos para mulheres.  
 

Nesse grupo estão principalmente pessoas que conseguiram o benefício após atingirem 
o tempo de contribuição – a idade média de concessão desse tipo de aposentadoria é 

de 55 anos para homens e 52 anos para mulheres, abaixo da média geral do país 
(57,5 anos) e muito longe do praticado nos países da OCDE (64,2 anos). 
 

A primeira perda econômica calculada no estudo é o que as pessoas deixam de 
produzir por terem saído do mercado de trabalho. No grupo de aposentados precoces, 

a taxa de ocupação (ou seja, o porcentual de pessoas que trabalham) é de 38,8%, 
enquanto o esperado seria 86%, se não houvesse a aposentadoria.  
 

Ao estimar o salário médio que os beneficiários do INSS teriam se continuassem no 
mercado de trabalho, o estudo chegou a uma perda aproximada de R$ 26 bilhões em 

produção. 
 
Outro fenômeno encontrado no estudo é que há uma perda de renda mesmo entre os 

38,8% que ainda trabalham. Eles recebem, em média, R$ 300 a menos do que quem 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/aposentadorias-precoces-causam-perdas-bilionarias-a-economia-brasileira-8kh7ricqa35dg7o7zyhnw2j9r


não se aposentou. “Na média, as pessoas se tornam menos produtivas após a 
aposentadoria. Pode ser que procurem um trabalho mais tranquilo ou uma jornada 
menor”, explica Paiva. Nesse caso, a perda estimada foi de até R$ 6 bilhões. 

 
Os valores apontados pelo estudo são estimativas iniciais e podem ser um pouco 

maiores ou menores na prática devido às limitações impostas pelos dados usados pelos 
pesquisadores. 

 
Benefício longo pesa nas contas da Previdência 
A abordagem do estudo do Ipea reforça o argumento de que o Brasil precisa debater 

a sério a instituição de uma idade mínima. A aposentadoria por tempo de contribuição 
parte do princípio de que a pessoa pagou tudo o que deveria para ter direito ao 

benefício. 
 
A dificuldade é fechar essa conta quando ele precisa ser pago por mais de 20 anos por 

uma base de contribuintes que encolhe e dentro de um sistema com déficit crescente 
– neste ano, o saldo do INSS será negativo em R$ 133 bilhões, podendo atingir R$ 

178 bilhões já em 2018. Atualmente, 30% das aposentadorias concedidas são no 
sistema por tempo de contribuição. 
 

“O país precisa olhar para o longo prazo porque o ritmo de envelhecimento é o dobro 
do registrado em países ricos”, diz o pesquisador do Ipea Luis Henrique Paiva. “Neles, 

os idosos passaram de 7% para 14% da população em 50 a 60 anos. Aqui, isso vai 
acontecer em menos de 30 anos.” 
 

Manter os trabalhadores por mais tempo no mercado de trabalho é a saída que o 
governo interino de Michel Temer deve usar em uma reforma da Previdência. Nesse 

caso, as pessoas que teriam o benefício por tempo de contribuição seriam as mais 
afetadas – pela regra 85/95, uma mulher que começou a trabalhar aos 20 anos, por 
exemplo, pode se aposentar antes de completar 53 anos com o salário integral, desde 

que tenha contribuído por todo o período de pouco mais de 30 anos. 
 

O perfil de quem aproveita essa possibilidade tem uma participação maior de homens, 
brancos, com maior escolaridade e moradores do Sul e Sudeste. “É quem consegue 
permanecer 30 ou 35 anos no mercado formal, sem passar muito tempo na 

informalidade ou desemprego”, diz Paiva. 
 

Propostas para reformar a Previdência 
Veja algumas ideias que foram expostas pela equipe do presidente interino Michel 
Temer e que podem entrar na reforma da Previdência. 

 
Idade mínima 

Seria instituída para retardar a idade com que o contribuinte passa a receber do INSS, 
provavelmente de 65 anos. Com isso, diminui a base de aposentados no longo prazo 

e cresce a arrecadação do sistema. 
Sistema único 
Hoje há diferença de regras entre os sistemas público e privado. A equipe de Temer 

trabalha em uma proposta para unificar as normas. 
Regra de transição 

Para quem já está perto da aposentadoria, deve ser apresentada uma regra que 
ameniza o impacto da criação da idade mínima. As pessoas vão trabalhar mais anos, 
mas não tanto quanto quem está entrando no mercado de trabalho. 

Homens e mulheres 
Hoje, há uma diferença de cinco anos nas exigências feitas para homens e mulheres. 

A tendência é que essa distância seja reduzida. 
Aposentadoria rural 
O governo estuda formas de aumentar o pagamento de contribuições rurais para 

reduzir o déficit desse tipo de benefício. 



Seis mudanças na aposentadoria que podem vir com a reforma da 

Previdência 

27/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 

Sem uma proposta fechada para a reforma da Previdência, o governo do presidente 
interino Michel Temer vem testando algumas ideias em declarações de ministros e 

membros da equipe econômica. Mudanças no modelo previdenciário estão entre as 
mais importantes para segurar o déficit público no longo prazo. Para este ano, o rombo 
é calculado em R$ 133,6 bilhões, valor que pode chegar a R$ 178 bilhões já em 2018 

se não houver mudanças. 
 

Em linhas gerais, a reforma deve fazer com que os contribuintes atrasem as 
aposentadorias, diminuindo o tempo que receberão o benefício. Hoje, o brasileiro se 
aposenta, em média, com 57,5 anos, contra uma média de 64,2 anos nos países 

membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), que reúne as economias desenvolvidas e emergentes como Coreia 

e México. 
 
Veja abaixo as mudanças que o governo pensa em propor: 

 
Idade mínima 

É quase um consenso entre especialistas que a idade mínima deve ser um critério para 
a obtenção da aposentadoria. Isso provavelmente enterraria a regra 85/95, mas é 
possível que seja mantido o fator previdenciário para o cálculo dos benefícios. O mais 

provável é que seja uma idade de 65 anos para homens e algo entre 60 e 65 anos 
para as mulheres. Com isso, seriam evitados os benefícios precoces, comuns entre 

quem escolhe se aposentar por tempo de contribuição. 
 
Tratamento entre homens e mulheres 

Atualmente, as mulheres podem se aposentar cinco anos antes dos homens, optando 
pelo sistema por idade ou por contribuição. A reforma deve fazer com que essa 

diferença se reduza, podendo até ser zerada no longo prazo. Um dos argumentos é 
que a longevidade das mulheres é maior, o que inviabiliza a concessão de benefícios 
com menos tempo de contribuição. 

 
Regra de transição 

Será necessária uma regra de transição para quem já está perto da aposentadoria 
pelos critérios atuais. Essa é uma maneira de tornar a reforma mais palatável para o 
Congresso e mais justa com quem já está planejando os últimos anos de trabalho. A 

regra deve acrescentar alguns anos de trabalho a quem já está na ativa. 
 

Setor público 
Uma reforma ideal deve fazer com que convirjam as regras dos setores público e 

privado. Hoje, quem entra no setor público já tem o mesmo teto de benefício que no 
INSS, mas a idade mínima para aposentadorias por tempo de serviço é de 60 anos 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/seis-mudancas-na-aposentadoria-que-podem-vir-com-a-reforma-da-previdencia-bpo0kwpci1r0a8dxrjpn0qxvz
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/seis-mudancas-na-aposentadoria-que-podem-vir-com-a-reforma-da-previdencia-bpo0kwpci1r0a8dxrjpn0qxvz
http://www.gazetadopovo.com.br/topicos/assuntos/aposentadoria


para homens e 55 para mulheres. Mudar o INSS sem alterar as regras do setor público 
manteria um tratamento desigual sem justificativa. 
 

Exceções 
Ao tocar no tema do sistema único, o governo pode acrescentar na reforma exceções, 

como militares, policiais militares e professores. Estes são alguns dos grupos que têm 
regras mais leves para conseguir uma aposentadoria, com tempo de contribuição 

menor, por exemplo.  
 
Aposentadoria rural 

Considerada um benefício social, a aposentadoria rural também deve entrar na 
reforma. O governo pode exigir uma contribuição previdenciária maior de produtores 

rurais e endurecer as regras para a concessão dos benefícios, com recolhimento em 
nome do trabalhador (hoje é a empresa que compra a produção a responsável pelo 
pagamento ao INSS) e cobrança de empresas do agronegócio que exportam. 

 

Weg tem queda de 2% no lucro do 2º trimestre 

27/07/2016 – Fonte: Exame 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A fabricante de motores elétricos e tintas industriais Weg divulgou nesta quarta-feira 
queda de 2,2 por cento no lucro líquido do segundo trimestre sobre o mesmo período 

do ano passado, para cerca de 255 milhões de reais. 
 

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização (Ebitda) recuou 7,4 por cento, para 326 milhões de reais. 
 

"As expectativas para a economia brasileira ainda não são claras, mas parece que 
estamos passando pelo ponto de inflexão", afirmou no balanço o presidente-executivo 

da Weg, Harry Schmelzer Junior. 
 

Onix e Prisma ficam mais tecnológicos e eficientes; veja os preços 

27/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
Líder em vendas no Brasil, o Chevrolet Onix passou pela sua primeira reestilização 

desde o lançamento, em 2012. O facelift foi estendido para o Prisma, que é derivado 
do hatch, e se somou à incorporação de novas tecnologias e da melhora no consumo. 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/weg-tem-queda-de-2-no-lucro-do-2o-trimestre
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Mas as mudanças farão com que o Onix se distancie dos seus preços anteriores. Se o 
carro era tabelado a partir dos R$ 39,2 mil, agora para tirá-lo das concessionárias é 
preciso desembolsar R$ 44.890. Ao todo, o modelo terá três versões: a LT, a LTZ e a 

inédita Activ, que será apresentada a partir de quarta-feira (27). 
 

Na configuração intermediária, o carro bate muito perto da casa dos R$ 60 mil. Um 
Onix LTZ 1.4 automático não sai por menos de R$ 59.790. Já os três volumes têm 

preços que variam dos R$ 53,690 aos R$ 64.690. Todas são equipadas com o motor 
de 1,4 litro. 
 

 
 
Nova geração 

O compacto ganhou ainda uma nova geração de propulsores 1.0 e 1.4 (106 cv), que 
foram associados a novos câmbios manual e automático de 6 velocidades -- os quais 
também equipam os três volumes -- e à direção elétrica. 

 
A GM afirma que Onix e Prisma ‘emagreceram’ cerca de 30 kg, o que reduziu o gasto 

de combustível em 18% e 22%, respectivamente, justificando o nome ‘ECO’ que 
acompanha todas as configurações. 
 

Segundo a fabricante, o consumo do hatch é de 14,9 km/l na estrada e de 12,5 km/l 
na cidade, com gasolina, e de 10,2 km/l e 8,6 km/l, com etanol. Já o sedã faz 15,4 

km/l na estrada e 12,8 km/l na cidade (G) e 10,7 km/l e 8,8 km/l (E). 
 

  
 
Tecnologias 

As tecnologias embarcadas foram ampliadas nos dois veículos. Se antes o Onix 
chamou a atenção ao ser um dos pioneiros no segmento dos hatches compactos a 
trazer central multimídia, o Chevrolet MyLink, agora a fabricante passou a equipar os 

carros com os serviços OnStar de monitoramento remoto do veículo, de segurança e 
de concierge. 

 
Cada uma das versões vendidas possui um pacote de serviços específicos, que podem 
ser o Safe, que traz monitoramento da rota, alerta de movimento, diagnóstico e 

recuperação veicular; o Protect, que acrescenta serviço de emergência e resposta 
automática em acidentes; e o Exclusive, o qual agrega navegação e concierge. 

 
O veículo também é compatível com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay. 



A partir da configuração LTZ, os três volumes são acrescidos de câmera de ré. 
 
Visual 

Por fora, o Onix e o Prisma incorporam a identidade visual da marca, com entradas de 
ar renovadas, nervuras laterais no capô que dão um maior ar de esportividade e 

assinaturas próprias de led. Logo, é natural a comparação com novo Cruze, hatch 
médio da marca que foi reestilizado neste ano. 

 
Na lateral, ganham destaque as novas rodas de liga leve de 15” presentes a partir das 
versões LTZ, com um desenho de uma estrela, e os vincos mais acentuados na linha 

da cintura. A GM conta ainda que o carro ficou 10 mm mais próximo do solo. 
 

Atrás, os modelos receberam para-choques e lanternas com desenho atualizado. Já 
no interior, os carros ganharam costuras e novos desenhos nos bancos. 
 

Remessas de lucros seguem em queda livre 

27/07/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
As remessas de lucros e dividendos dos fabricantes de veículos instalados no Brasil às 
suas matrizes no exterior seguem em queda livre pelo terceiro ano consecutivo.  

 
Segundo dados do balanço de pagamentos externo divulgados pelo Banco Central na 

terça-feira, 26, no primeiro semestre as montadoras remeteram apenas US$ 34 
milhões, em expressiva retração de 72% sobre base de comparação já bastante baixa, 
de US$ 121 milhões no mesmo período de 2015. São valores muito distantes dos 

bilhões que vinham sendo remetidos desde o início da década até 2013.  
 

Recessão econômica, depreciação cambial e a forte contração das vendas no mercado 
automotivo explicam o cenário.  
 

 
 
Contudo, o muito já enviado do Brasil para as matrizes estrangeiras em época de 

vendas aquecidas e dólar depreciado, começou a retornar ao País na forma de 
investimentos estrangeiros diretos (IED), que vêm aumentando seguidamente nos 

últimos três anos, especialmente para cobrir os gastos com desenvolvimento de 
produtos, além de construções e ampliações de fábricas feitas para alimentar um 

mercado que não aconteceu.  
 
No primeiro semestre deste ano os fabricantes de veículos receberam do exterior US$ 

2,26 bilhões para custear investimentos, foi o setor industrial que mais recebeu 
recursos desta natureza no período, em alta de quase 102% sobre o US$ 1,12 bilhão 

recebidos no mesmo intervalo de 2015. Como o retorno desses aportes foi de apenas 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24340/remessas-de-lucros-seguem-em-queda-livre


US$ 6 milhões de janeiro a junho, o segmento ficou com expressivo saldo positivo de 
IED de US$ 2,25 bilhões na primeira metade de 2016.  
 

 
 

Os empréstimos intercompanhia – que também servem para custear os gastos das 
filiais – também cresceram bastante no último ano, mas no semestre passado houve 

retração de 6% nos recursos recebidos das matrizes, de US$ 2,85 bilhões recebidos 
na primeira metade de 2015 contra US$ 2,68 bilhões no mesmo intervalo de 2016.  
 

Mas no sentido inverso a quitação desses empréstimos às matrizes no exterior subiu 
expressivamente no período, 85,6%, de US$ 1,67 bilhão remetidos de janeiro a junho 

do ano passado para US$ 3,1 bilhões agora. Com isso, o saldo de empréstimos do 
setor ficou negativo em US$ 420 milhões, resultado de mais amortizações do que 
recebimentos. 

 

BMW tem novos opcionais para R 1200 GS 

27/07/2016 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
A BMW tem novas configurações para as motos R 1200 GS e GS Adventure. As duas 

passam a contar com a opção de pacote Premium + e a 1200 GS também pode receber 
o conjunto de itens Sport +. A R 1200 GS Sport + terá preço sugerido de R$ 63,9 mil, 

enquanto os modelos R 1200 GS Premium + e R 1200 GS Adventure Premium + 
estarão disponíveis a partir de R$ 74,9 mil e R$ 84,9 mil, respectivamente.  
 

A nova configuração Premium + inclui câmbio com assistente de trocas Pro, que 
permite a mudança para marchas mais altas ou mais baixas sem o acionamento da 

embreagem ou punho do acelerador, em praticamente todos os regimes de carga e de 
rotações. 
 

Já o novo sistema de partida sem chave, também disponível na nova configuração 
Premium +, substitui o miolo convencional de ignição ou direção. Com isso, o uso da 

chave mecânica para dar partida no motor ou abrir a tampa do tanque é dispensável 
e, desta forma, a chave comandada por ondas de rádio pode permanecer no bolso do 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24341/bmw-tem-novos-opcionais-para-r-1200-gs


piloto. Também é possível optar pelo kit de rebaixamento, que reduz a altura do 
assento em relação ao solo em cinco centímetros (interessante para aqueles com 
menos de 1,75 metro).  

 
Disponível para a BMW R 1200 GS, a configuração Sport + oferece, além dos itens de 

série, ABS Pro, controle de velocidade cruzeiro e luz de frenagem dinâmica, que pisca 
quando o freio é acionado em situações de risco iminente. Há também o opcional 

“Modos de Pilotagem Pro”.  
 
As motos R 1200 GS e GS Adventure trazem motor boxer de dois cilindros com 125 

cavalos, ajuste de suspensão dinâmico (ESA), controle automático de estabilidade e 
controle de pressão dos pneus (RDC).  

 
Veja abaixo o conteúdo dos pacotes: 
 

R 1200 GS com pacote Sport + 
 

ABS Pro  
Computador de bordo 
Controle de pressão dos pneus (RDC)  

Luz de frenagem dinâmica 
Luz de posição diurna 

Luzes de direção em LED 
Manoplas aquecidas 
Modos de pilotagem Pro 

Controle de velocidade de cruzeiro 
Protetores de mãos 

Protetor de escapamento cromado 
Suporte de malas laterais.  
 

R 1200 GS com pacote Premium + 
 

ABS Pro 
Ajuste de suspensão dinâmico (ESA)  
Assistente de troca de marchas Pro 

Controle automático de estabilidade 
Computador de bordo Pro 

Controle de pressão dos pneus (RDC)  
Luz de frenagem dinâmica 
Farol em LED 

Luz de posição diurna 
Luzes de direção em LED 

Manoplas aquecidas 
Modos de pilotagem Pro 

Controle de velocidade de cruzeiro 
Preparação para GPS 
Protetores de mãos 

Protetor de escapamento cromado 
Rodas raiadas 

Sistema de partida sem chave 
Suporte de malas laterais 
Kit de rebaixamento.  

 
 

 
 
 

 



Marcopolo vende ônibus a operadora boliviana 

27/07/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

A Marcopolo fechou contrato para exportar ônibus à Bolívia. A companhia entregará 
seis unidades do Paradiso 1800 Double Decker para a Flota Bolivar, operadora de 

transporte de Cochabamba. Os veículos farão rotas interestaduais no país, que é um 
importante mercado para o modelo na América do Sul.  

 
As unidades encomendadas têm 15 metros de comprimento e duas configurações de 
chassi: Mercedes Benz O500 RSD 2742 e Volvo B450R. Todos os veículos têm 

capacidade para 12 passageiros no piso inferior e 31 pessoas no piso superior, em 
poltronas leito com descansa-pés.  

 
Os modelos contam anda com suspensão pneumática, duas geladeiras, ar-
condicionado, tomadas de força com entradas USB em todas as poltronas, entre outros 

recursos. 
 

Cresce o uso freios ABS nas motos 

27/07/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
O uso do sistema antitravamento dos freios (ABS) está crescendo entre as motos em 

todo o mundo. No Brasil, a resolução de 2014 do Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran) determina que até 2019 todas a motos de 300 cc em diante sejam equipadas 

com ABS nas duas rodas.  
 
Motocicletas abaixo de 300 cc deverão ter o sistema em ao menos uma das rodas 

(como ocorre na nova Honda XRE 190) ou então trazer freios combinados (Combined 
Braking System, CBS), que não impedem o travamento, mas ajudam a reduzir as 

distâncias de parada.  
 
A partir de 2018, o ABS será obrigatório em motos na Índia. Na União Europeia, o 

sistema é obrigatório para todos os novos projetos de motocicletas desde o início de 
2016 e, a partir de 2017, todas as motos com mais 125 cc deverão receber o sistema. 

Legislação semelhante também será aplicada no Japão a partir de 2018 e em Taiwan, 
a partir de 2019. O tema também está na agenda política dos Estados Unidos e da 

Austrália.  
 
De acordo com órgãos governamentais da Índia, 36 mil pessoas morreram naquele 

país enquanto conduziam motos. O número corresponde a 26% (mais de um quarto) 
das mortes decorrentes do trânsito indiano.  

 
Dados de uma pesquisa conduzida pela Bosch apontam que um em cada três acidentes 
envolvendo motos poderia ser evitado com o uso do ABS. O estudo mostra ainda que 

um em cada cinco acidentes poderia ter a velocidade de colisão reduzida com a 
implementação do sistema.  

 
Recentemente, a Bosch criou o ABS10, um dispositivo antitravamento para motos com 
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até 250 cc. Segundo a empresa, ele é 30% mais leve que a versão anterior será 
lançada até o fim do ano no Japão, onde a companhia tem um centro de competência 
para veículos de duas rodas.  

 

Fluke lança no mercado brasileiro seu mais novo calibrador industrial de 
pressão 

27/07/2016 – Fonte: CIMM 

 
A Fluke Calibration, divisão da Fluke Corporation e empresa líder nos segmentos de 
instrumentação de precisão e software para calibração, anuncia o lançamento do 

Calibrador Industrial de Pressão 2271A, uma solução abrangente e automatizada para 
calibrar uma ampla variedade de medidores e sensores de pressão.  

 
O 2271A é ideal para laboratórios de calibração que estão prestando serviços de 
calibração de pressão, pois possui uma ampla variedade de recursos de medição de 

pressão em um único instrumento. 
 

O 2271A possui um design modular que pode ser rapidamente configurado para 
atender às diferentes necessidades de precisão e faixa, e também expandido conforme 
a necessidade para atender as cargas crescentes de trabalho.  

 
O calibrador é de fácil manuseio graças a uma interface gráfica que dispõe de uma 

estrutura de menu intuitivo que pode ser operada até mesmo por técnicos menos 
experientes. Além disso, o novo equipamento da Fluke Calibration pode ser totalmente 
automatizado para ajudar os laboratórios de calibração a funcionar de forma mais 

eficiente. 
 

O calibrador apresenta faixas de pressão a partir de -100 kPa até 20 MPa (-15 a 3000 
psi) para a calibração de diferentes tipos de sensores e medidores de pressão em um 
único dispositivo. A estrutura do Fluke 2271A é flexível o suficiente para que possam 

ser instalados módulos removíveis com classes de precisão diferentes no mesmo 
chassi.  

 
Desta forma, os técnicos podem utilizar o nível mais alto de precisão para as faixas de 
pressão que exigirem isso e um nível de precisão mais baixo, mais econômico, onde 

for aplicável. Já o módulo integrado de medição elétrica com recursos HART, torna o 
2271A uma solução ainda maia abrangente para a calibração de transmissores de 

pressão. 
 
O novo calibrador da Fluke também dispõe de um sistema opcional de prevenção 

contra contaminação que ajuda a evitar o risco de contaminar seu padrão de pressão 
ao calibrar os dispositivos, proporcionando uma importante proteção e evitando a 

alteração das leituras e do comportamento do calibrador. 
 

Técnico sobre Vazão em português 

27/07/2016 – Fonte: CIMM 
 

A Omega Engineering lançou, recentemente, no Brasil, a versão em português do 
Manual de Referência Técnica de Vazão. O material, que reúne informação técnica para 

aplicação de diferentes equipamentos e conceitos, já está disponível gratuitamente em 
PDF a partir de cadastro no site da empresa. 
 

O handbook possui 132 páginas e traz artigos, glossários de termos, tutoriais, fatores 
de conversão, gráficos, glossários, orientações práticas, referências técnicas para 

medição e controle de vazão, pH e nível em diversos processos, além de outros 
assuntos pertinentes ao setor. 
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Desde o ano passado, a empresa também disponibiliza no Brasil as versões em 
português dos Manuais de Referência Técnica de Temperatura e de Pressão que, 
igualmente, podem ser obtidos a partir de cadastro no site também. 

 
As publicações não têm concorrentes no mercado global que apresentem informação 

completa sobre produtos com referências, especificações técnicas, de aplicação e de 
uso, o que torna a Omega™ a única fonte de informações deste tipo para engenheiros 

e outros interessados em todo o mundo. 
 
As publicações também são um instrumento de marketing direto e de contato com 

clientes, o que diferencia a empresa nos mais de 20 países onde possui site próprio 
seja nas Américas, Europa e Ásia. 

 
O modelo de negócio da empresa alcançou sucesso em todo o mundo com vendas pelo 
Contact Center (0800 773 2874) e por E-commerce, que responde por parte 

significativa dos pedidos globais. 
 

Assim, os clientes conseguem soluções completas para suas demandas com agilidade, 
simplicidade e eficiência através da interface prática na loja on line. Além de realizar 
buscas e cotações entre mais de 100 mil itens, o cliente pode customizar seus produtos 

para medição e controle de temperatura, umidade, pressão, deformação, força, vazão, 
nível, pH e condutividade.   

 
Para atendimento personalizado via Contact Center, a multinacional conta com uma 
equipe capacitada no Brasil e suporte técnico realizado por engenheiros de aplicação 

especializados nos produtos da Omega™. 
 

Referência 
A Omega™ é referência na área de vazão, nível e pH no Brasil e no mundo. Por isso, 
o Engenheiro da empresa, Ricardo Marks, foi convidado a palestrar, no início de julho, 

no evento Tecnologias em Automação de Águas e Efluentes e Redução de Perdas da 
ISA (Sociedade Internacional de Automação, do inglês), realizado na Sanasa, em 

Campinas. 
 
Na ocasião, ele palestrou sobre a Tecnologia Eletromagnética e Ultrassônica para 

Medição de Vazão e apresentou o amplo portfólio de produtos da empresa relacionados 
ao tema. Parte do conteúdo da palestra também pode ser acessado através deste link.  

 

Volvo Bus tem novo presidente para a América Latina 

27/07/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Fabiano Todeschini assumiu em 1º de julho a presidência da Volvo Bus para a América 

Latina no lugar de Luis Carlos Pimenta, que ao longo de 35 anos no grupo ocupou 
diferentes cargos até encerrar sua carreira na empresa como presidente da divisão. 

Sua saída foi comunicada no fim de maio. 
 
Antes, Todeschini estava à frente dos negócios de caminhões e ônibus da empresa na 
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Argentina. Há 20 anos no grupo Volvo, o executivo iniciou sua carreira em 1996, como 
estagiário, avançando para diferentes funções. Atuou como diretor de logística de pós-
venda, de estratégia de pós-venda e também na área comercial.  

 
Em seu novo cargo, Todeschini tem como meta continuar ampliando a participação da 

marca no mercado latino-americano de ônibus, além de avançar com os projetos de 
eletromobilidade na região.  

 
“O mercado de ônibus é muito dinâmico e para continuarmos no caminho do 
crescimento rentável, não podemos parar de inovar e avançar, independente do 

momento que o mercado se encontra. Vamos manter o foco no sucesso dos nossos 
clientes para manutenção e construção de parcerias de longo prazo”, afirma o novo 

presidente da Volvo Bus Latin America.  
 
Natural de Curitiba (PR), onde também é a sede do Grupo Volvo na região, Todeschini 

é técnico em Mecânica pelo CEFET-PR e graduado em Administração pela FAE Business 
School. Ele possui dois MBAs, um em Logística e Pós-Venda e outro em Liderança. 

 

Confiança dos empresários do comércio sobe 1,2 ponto em julho, aponta FGV 

27/07/2016 – Fonte: Paraná online 

 
O Índice de Confiança do Comércio (Icom) subiu 1,2 ponto na passagem de junho para 

julho, saindo de 73,7 pontos para 74,9 pontos no período, divulgou nesta quarta-feira, 
27, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o ICOM já está 10 pontos 
acima do mínimo histórico registrado em dezembro do ano passado. 

 
Segundo a FGV, destaca-se a alta de 1,2 ponto tanto no Índice da Situação Atual (ISA-

COM) quanto no Índice de Expectativas (IE-COM). Nos três meses anteriores, as 
expectativas vinham crescendo em ritmo muito superior às avaliações sobre a situação 
atual. 

 
"Em 2016, tem havido no Comércio um aumento discreto da satisfação com a situação 

presente dos negócios e uma melhora expressiva das expectativas. Para que a 
retomada da confiança se consolide, faltam sinais mais consistentes de recuperação 
da demanda", avaliou em nota oficial o superintendente Adjunto para Ciclos 

Econômicos do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), Aloisio Campelo 
Jr.  

 
"Neste sentido, a Sondagem de julho traz uma boa notícia: há um primeiro sinal de 
otimismo nos segmentos revendedores de bens duráveis, algo que vai ao encontro da 

melhora observada no ímpeto de compras de duráveis pelos consumidores também 
neste mês", pontuou Campelo. 

 
A coleta de dados para a edição de julho da sondagem foi realizada entre os dias 4 e 

22 do mês e obteve informações de 1.209 empresas. 
 

Confiança dos empresários do comércio sobe 1,2 ponto em julho, aponta FGV 

27/07/2016 – Fonte: Paraná online 
 

Depois de facilitar financiamentos à casa própria, a Caixa vai reformular a linha de 
crédito para compra de material de construção, o Construcard. O banco deve anunciar 
incremento de recursos, taxas menores e estuda até mesmo permitir que o 

empréstimo seja usado para financiar o custo com a mão de obra. As medidas atendem 
à orientação do presidente em exercício Michel Temer de liberar as torneiras do crédito 

para impulsionar a atividade econômica.  
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A reformulação do Construcard faz parte de uma série de medidas que a Caixa adotou 
nos últimos dias para incentivar o setor da construção. Para as famílias, o banco 
dobrou o limite de financiamento dos imóveis de R$ 1,5 milhão para R$ 3 milhões, e 

aumentou o porcentual que pode ser financiado. Às construtoras, destinou R$ 10 
bilhões ao reabrir uma linha específica e passou a permitir que as operações sejam 

fechadas com 80% da execução das obras. As mudanças entraram em vigor nesta 
semana. 

 
"Queremos estimular as vendas, aquecer as contratações, animar o setor. Em 
instância final, é para gerar emprego e renda", disse o vice-presidente de Habitação 

da Caixa, Nelson Antônio de Souza. Segundo ele, no primeiro semestre, o desempenho 
do banco no financiamento imobiliário ficou aquém do estimado. Com as medidas, a 

Caixa espera alcançar a meta de liberar R$ 93 bilhões em 2016. Para o segundo 
semestre, ainda restam R$ 54 bilhões, dos quais R$ 38 bilhões são do FGTS.  
 

Ao contratar o financiamento do Construcard, a Caixa envia um cartão (desde o fim 
de 2015, com chip) que tem prazo de seis meses para o cliente comprar os produtos, 

como tijolos, esquadrias, pisos, telhas e tintas. O crédito pode ser usado para 
construir, reformar ou ampliar um imóvel. Nos primeiros seis meses, o cliente só paga 
os juros sobre o valor gasto. A partir do sétimo mês, começa a pagar o empréstimo 

em até 20 anos, a taxas que variam entre 2,5% e 3,1% ao mês.  
 

"Queremos oferecer um produto que seja bom, que tenha garantias para o banco e 
que possa incentivar a indústria de material de construção", disse ao jornal "O Estado 
de S. Paulo" o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, sobre o Construcard.  

 
Segundo Cláudio Conz, presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de 

Material de Construção (Anamaco), a linha começou a secar em setembro de 2015 e, 
em maio deste ano, a Caixa parou de fechar novos contratos. O banco agora estuda 
dar uma comissão aos lojistas para que incentivem o uso do cartão.  

 
Segundo fontes do setor de construção, Gilberto Occhi prometeu que a linha voltaria 

a ter disponível R$ 6 bilhões. Em 2015, as contratações ficaram em R$ 1,7 bilhão.  
 

Em ata, Banco Central projeta inflação de 6,75% para 2016 

27/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
 
A ata reformulada da 200ª reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 

Central, divulgada nesta terça-feira (26) informou que a projeção de inflação da 
instituição para 2016 está em 6,75% tanto no cenário de referência quanto no de 
mercado.  

 
A ata traz o detalhamento sobre a decisão da semana passada de manter, pela oitava 

vez consecutiva, a taxa básica de juros em 14,25% ao ano em decisão unânime. “O 
cenário básico do Comitê contempla desinflação na economia brasileira nos próximos 
anos”, trouxe o documento. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/em-ata-banco-central-projeta-inflacao-de-675-para-2016-1j8zek2q4879b0c6uxfzcbc3z


No Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de junho a previsão era de inflação 6,9% no 
cenário de referência e de 7,0% no de mercado. No novo formato do comunicado do 
Copom, o colegiado deu detalhes sobre a taxa prevista para 2017, mas não havia 

mencionado a deste ano em nenhum momento. 
 

No Relatório de Mercado Focus da última segunda-feira (25), a mediana das 
estimativas dos analistas para o IPCA de 2016 estavam em 7,21%.  

 
No comunicado pós-Copom, o colegiado ressaltou que a inflação segue acima do 
esperado no curto prazo e que um período prolongado com inflação alta e com 

expectativas acima da meta pode reforçar mecanismos inerciais. Isso retardaria, de 
acordo com a autoridade monetária, o processo de desinflação no país. 

 
O mesmo documento, no entanto, salienta que os ajustes na economia, se ocorrerem 
de forma mais célere, podem permitir ganhos de confiança e reduzir as expectativas 

de inflação.  
 

“O nível de ociosidade na economia pode produzir desinflação mais rápida do que a 
refletida nas projeções do Copom”, consideraram os membros do colegiado. Para eles, 
no entanto, o cenário básico e o atual balanço de riscos indicam não haver espaço 

para flexibilização da política monetária. 
 

A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e está em 4,5% 
para 2016, 2017 e 2018. Em 2017, a margem de tolerância será reduzida dos atuais 
2 pontos porcentuais (pp) para cima ou para baixo para 1,5 pp – intervalo que se 

manterá em 2018. 
 

Câmbio 
A ata desta terça-feira ressalta que o cenário de referência leva em conta uma taxa 
de câmbio de R$ 3,25 e Selic em 14,25% ao ano. No documento anterior, o BC 

trabalhava com a cotação do dólar em R$ 3,60.  
 

No RTI, estava em R$ 3,45. Já o cenário de mercado considera estimativas para 
câmbio e juros de analistas de mercado às vésperas do encontro da diretoria para 
definir o rumo da Selic. 

 
2017 

A ata do BC repetiu as expectativas para a inflação de 2017 que foram divulgadas na 
semana passada, após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter 
a Selic em 14,25% ao ano.  

 
No cenário de referência está em torno de 4,5% e, no de mercado, próxima a 5,3%. 

Tanto a ata quanto o comunicado sofreram mudanças em seu formato nesta 200ª 
reunião do colegiado. 

 
Com essas projeções, a ata salienta que, para 2017, a desinflação até a meta ocorre 
sob as hipóteses do cenário de referência. “Entretanto, no cenário de mercado, a 

desinflação ocorre em velocidade aquém da perseguida pelo Comitê”, trouxe o 
documento. 

 
No Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de junho, o BC informou que sua previsão 
para o IPCA de 2017 estava em 4,7% no cenário de referência e em 5,5% no de 

mercado. No Relatório de Mercado Focus de segunda-feira (25), a mediana das 
previsões para o IPCA de 2017 caiu para 5,29%. 

 
 
 



Provisões de bancos ocultam problema com inadimplência 

27/07/2016 – Fonte: Exame 

 
 

O Itaú Unibanco, o Bradesco e outros grandes bancos do Brasil deverão registrar a 
primeira queda trimestre a trimestre nas provisões para empréstimos de liquidação 

duvidosa em pelo menos um ano quando divulgarem seus balanços nos próximos dias. 
A boa notícia provavelmente terá vida curta. 

 
“A redução das provisões não necessariamente significa uma melhora da qualidade do 
crédito”, disse André Riva, analista do GBM Grupo Bursátil Mexicano, em entrevista 

por telefone, da Cidade do México. 
 

“Pelo contrário, os índices de inadimplência devem continuar subindo pelo menos até 
o primeiro semestre de 2017. Só começam a cair no segundo semestre”. 
 

As provisões subiram no primeiro trimestre por causa do fracasso da Sete Brasil 
Participações, a fornecedora de sondas de petróleo que pediu recuperação judicial em 

abril com R$ 18 bilhões (US$ 5,5 bilhões) em passivos. 
 
Os lucros de Itaú, Bradesco e Banco do Brasil ficaram abaixo das estimativas com as 

provisões maiores que o esperado. 
 

O segundo trimestre ficou em grande parte livre desse tipo de desastre de crédito para 
os bancos, mas a pior recessão do Brasil em mais de um século continua elevando os 
índices de desemprego e de empréstimos de liquidação duvidosa. 

 
Um dos principais indicadores de pagamentos atrasados -- o de recursos livres com 

mais de 90 dias em atraso -- subiu para um recorde de 5,9 por cento em maio, 
segundo o Banco Central. 
 

Alto nível 
Com a ausência de grandes falências de crédito corporativo no segundo trimestre, as 

provisões cairão quando os bancos divulgarem seus resultados, de acordo com nota 
do Credit Suisse a clientes. 
 

O declínio não será substancial e os níveis continuam excepcionalmente altos, disse 
Riva, do Grupo Bursátil Mexicano. 

 
Representantes do Itaú, do Bradesco e do Banco do Brasil preferiram não comentar 
sobre as provisões. 

 
O Bradesco divulgará o balanço do segundo trimestre em 28 de julho, seguido pelo 

Itaú em 2 de agosto e pelo Banco do Brasil em 11 de agosto. 
 

O relatório do segundo trimestre do Itaú consolidará pela primeira vez os resultados 
do Corpbanca, o banco chileno cuja aquisição foi concluída em abril. 
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O Bradesco registrou uma provisão de R$ 836 milhões relacionada à Sete Brasil no 
primeiro trimestre, disse uma pessoa diretamente envolvida com o assunto na ocasião. 
As provisões do Itaú subiram 31 por cento, para R$ 7,23 bilhões no período, um 

aumento que o banco atribuiu a “casos corporativos específicos” que não identificou. 
 

Em maio, o Itaú disse que a elevação no primeiro trimestre foi “antecipatório” e não 
teve relação com nenhuma empresa específica. 

 
O setor de óleo e gás foi um dos que exigiram provisões mais elevadas, disse Marcelo 
Kopel, diretor de relações com investidores do banco, na ocasião, preferindo não 

comentar sobre a Sete Brasil. 
 

O Banco do Brasil, segundo maior credor da Sete Brasil, ampliou suas provisões para 
R$ 9,15 bilhões no primeiro trimestre, contra R$ 5,65 bilhões um ano antes. 
 

No trimestre anterior, o banco separou recursos para cobrir 70 por cento de sua 
exposição de aproximadamente US$ 1 bilhão à fornecedora de sondas de petróleo, 

contra 30 por cento anteriormente, segundo três pessoas informadas sobre as finanças 
do banco. 
 

Investimento Direto no País registra saída de US$ 1,7 bi em julho, diz Maciel 

27/07/2016 – Fonte: Paraná Online 

 
O chefe do departamento econômico do Banco Central (BC), Tulio Maciel, informou 
nesta terça-feira, 26, que o Investimento Direto no País (IDP) registra saída de US$ 

1,7 bilhão em julho, até o dia 22, em função, principalmente, de operação envolvendo 
bancos. "Tivemos operação no mercado financeiro, envolvendo bancos, que 

concentrou esta saída", comentou. 
 
Questionado se a operação de compra do HSBC Brasil pelo Bradesco, finalizada no fim 

de junho, seria o motivo para o impacto registrado no IDP do mês, Maciel afirmou que 
a instituição não comenta operações específicas. 

 
Os números discriminados referentes ao mês de julho constarão na próxima 
divulgação dos dados de contas externas. Para julho como um todo, Maciel informou 

que o BC projeta saída de US$ 700 milhões no mês. 
 

No semestre encerrado em junho, Maciel chamou a atenção para o recuo nos preços 
de exportação, de 15%. Por outro lado, houve alta de 12% na quantidade exportada 
(quantum). Do lado das importações, Maciel destacou o recuo de 27,5% primeiros seis 

meses de 2016, fruto do câmbio (dólar em patamares ainda valorizados ante o real) 
e da atividade econômica fraca, que limita as compras de produtos de outros países. 

 
O diretor do BC também afirmou que a instituição prevê ritmo mais lento no ajuste de 

contas externas no segundo semestre. Para julho, a previsão é de um déficit em conta 
corrente de US$ 4,3 bilhões. 
 

Fluxo cambial 
O fluxo cambial total brasileiro em julho, até o último dia 22, está positivo em US$ 

576 milhões, afirmou Maciel. O valor é resultado de um saldo comercial positivo de 
US$ 3,292 bilhões no período (exportações de US$ 10,362 bilhões e importações de 
US$ 7,070 bilhões) e de um saldo financeiro negativo de US$ 2,716 (compras de ativos 

de US$ 21,625 bilhões e vendas de US$ 24,341 bilhões). 
 

Maciel também apresentou dados a respeito da posição à vista dos bancos em julho, 
até o dia 22. As instituições financeiras, segundo ele, estão com posição vendida de 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/969585/?noticia=INVESTIMENTO+DIRETO+NO+PAIS+REGISTRA+SAIDA+DE+US+17+BI+EM+JULHO+DIZ+MACIEL


US$ 30,195 bilhões neste período. No encerramento de junho, os bancos estavam com 
posição vendida de US$ 30,766 bilhões. 
 

Remessas 
As remessas de lucros e dividendos, por exemplo, encerraram o período (até o dia 22 

de julho) com envios de US$ 513 milhões. 
 

O técnico do BC explicou que as remessas de lucro vêm registrando queda por causa 
do nível baixo da atividade econômica. "Menos atividade, menos rendimentos nas 
empresas, menos lucratividade para ser remetida ao exterior", explicou. 

 
Em julho, até o dia 22, a conta de viagens está negativa em US$ 755 milhões. Em 

relação às ações, há uma entrada de US$ 2,316 bilhões. Já para os títulos de renda 
fixa negociados no mercado doméstico, há saída de US$ 1,099 bilhão. A taxa de 
rolagem ficou em 44% no mês de julho, até o dia 22. 

 
Maciel ressaltou ainda que o déficit na conta de serviços teve 27% de recuo no primeiro 

semestre, em relação ao mesmo período de 2015. 
 

Taxa de rolagem de empréstimos externos fica em 110% em junho 

27/07/2016 – Fonte: Paraná Online 
 

O Banco Central informou nesta terça-feira, 26, que taxa de rolagem de empréstimos 
de médio e longo prazos captados no exterior ficou em 110% em junho. Esse patamar 
significa que não houve captação de valor em quantidade similar para rolar 

compromissos das empresas no período. O resultado ficou abaixo do verificado em 
junho do ano passado, quando a taxa havia sido de 97%. 

 
De acordo com os números apresentados pelo BC, a taxa de rolagem dos títulos de 
longo prazo, antes chamados de "bônus, notes e commercial papers", ficou em 44% 

em junho. Em igual mês de 2015 havia sido de 65%. Já os empréstimos diretos 
atingiram 133% no mês passado ante 128% de junho do ano passado. 

 
No primeiro semestre, a taxa de rolagem total ficou em 50%. Os títulos de longo prazo 
tiveram taxa de 38% e os empréstimos diretos, de 53% no período. O BC costuma 

trabalhar com uma previsão de taxa de rolagem de 100% em todos os anos, mas no 
mês passado informou que sua nova estimativa é de 60% para 2016. 

 
Ações 
O investimento estrangeiro em ações brasileiras ficou positivo em US$ 2,162 bilhões 

em junho, informou o Banco Centra. Em igual mês do ano passado, o resultado 
também havia sido positivo, em US$ 791 milhões.  

 
No acumulado deste ano, o saldo está no azul em US$ 5,988 bilhões. Pelos cálculos 

do BC, os investidores estrangeiros deixarão saldo positivo de US$ 4,0 bilhões em 
ações este ano no País. 
 

Já o saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País 
ficou positivo em US$ 1,071 bilhão em junho e negativo em US$ 11,389 bilhões no 

acumulado do primeiro semestre. Para o ano, a estimativa do BC é de saldo negativo 
de US$ 12,5 bilhões na renda fixa. 
 

Em junho do ano passado, essas aplicações em renda fixa ficaram negativas em US$ 
242 milhões e, no acumulado do primeiro semestre de 2015, positivas em US$ 21 

bilhões. O saldo foi de US$ 16,296 bilhões positivos no ano passado. 
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Empresas têm até 29 de julho para entregar Escrituração Contábil Fiscal 

27/07/2016 – Fonte: Portal Contábil 
 

 
 
Todas as empresas que se enquadram no lucro real, presumido ou arbitrado têm até 
o último dia útil de julho, próxima sexta-feira (29), para entregar a Escrituração 

Contábil Fiscal (ECF).  
 

Aquelas que não enviarem as informações à Receita Federal do Brasil (RFB) dentro do 
prazo pagarão multa e ficarão impedidas de emitir certidão negativa de débitos, entre 
outras penalidades. Para orientar os empresários sobre o preenchimento da ECF, o 

Sistema Fenacon Sescap/Sescon (Federação Nacional das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas) 

desenvolveu uma série de vídeos sobre o assunto.  
 
O conteúdo está disponível de forma gratuita no “Portal Árvore do Conhecimento”, 

projeto incialmente desenvolvido para o eSocial. 
 

A ECF substituiu a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 
(DIPJ) e passou a ligar a apuração dos impostos diretamente à contabilidade. “É por 

meio da ECF que a empresa informa ao fisco toda a apuração dos tributos pagos no 
ano-calendário anterior, nesse caso no exercício de 2015”, explica o presidente da 
Fenacon, Mario Berti.  

 
Com essas informações, é possível verificar se todos os cálculos e pagamentos foram 

efetuados corretamente. “Se a declaração é entregue de uma forma e os impostos 
foram recolhidos de outra, a Receita consegue notar a inconsistência. Isso pode 
motivar uma notificação ou, até mesmo, uma ação de fiscalização”, completa. 

 
As empresas que estão obrigadas a entregar também a Escrituração Contábil Digital 

(ECD) precisam redobrar a atenção, alerta o diretor de educação e cultura da Fenacon, 
Hélio Donin Júnior.  
 

“A ECD que foi entregue em maio precisa ser importada junto com a ECF. É um erro 
muito comum que gera uma diferença enorme no valor final”. Essas e outras dúvidas 

são esclarecidas no “Portal Árvore do Conhecimento”, projeto da Fenacon em parceria 
com a RFB, o Ministério do Trabalho e a Caixa Econômica Federal, que oferece de 
forma gratuita conteúdo em vídeo sobre o eSocial e, a partir desta semana, também 

sobre a ECF.  
 

“Estamos lançando 110 vídeos com orientações e esclarecimentos para auxiliar os 
escritórios contábeis e os empresários a preencherem corretamente a declaração”, 
explica Donin Júnior. 
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Finanças aprova redução da burocracia para abertura de empresa 

27/07/2016 – Fonte: Portal Contábil 
 

A Comissão de Finanças e Tributação aprovou, no último dia 13, o Projeto de Lei (PL) 
3687/12, do deputado Irajá Abreu (PSD-TO), que busca reduzir a burocracia na 

abertura de empresas no Brasil. 
 

O texto autoriza a Receita Federal a firmar convênios com os conselhos regionais de 
Contabilidade para criar um banco de dados de contabilistas. A ideia é que esses 
profissionais fiquem habilitados a inscrever empresas por meio eletrônico, sem uso de 

papel, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e no cadastro único de 
contribuintes. 

 
Inicialmente, o relator, deputado João Gualberto (PSDB-BA), apresentou parecer pela 
não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa 

públicas e, no mérito, pela rejeição. Porém, este parecer foi rejeitado pela comissão. 
 

O deputado Lelo Coimbra (PMDB-ES) foi designado relator do vencedor e emitiu 
parecer pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas e, no mérito, pela aprovação. “A medida é simples, segura e 

extremamente necessária para desburocratizar o processo de abertura de empresas 
no País”, disse. 

 
O parecer do deputado João Gualberto passou a constituir voto em separado. 
 

Tramitação 
A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas comissões de Finanças 

e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
ÍNTEGRA DA PROPOSTA: PL-3687/2012 
 

Pequena e média podem buscar crédito para projetos e pagar a partir de 2018 

27/07/2016 – Fonte: Portal Contábil 

 

 
 

A pequena e a média empresa que até o momento sobreviveram à crise já podem 
buscar financiamento para projetos e pagar somente em 2018, quando, segundo as 

expectativas, o Brasil voltará a crescer. 
 
Instituições financeiras como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e 

Desenvolve SP estão se esforçando junto a micro, pequenas e médias empresas para 
conceder repasses do programa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) de Apoio e Fortalecimento da Capacidade de Geração de Emprego e 
Renda (Progeren). 

 
Segundo a gerente do departamento da regional sul do BNDES, Ana Paula Bernardino 
Paschoini, o Progeren já está operante com uma dotação orçamentária de cerca de R$ 

5 bilhões até 31 de dezembro de 2016. “A carência vai de 3 meses a 24 meses”, 
destacou Ana Paula. 
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Desse volume de R$ 5 bilhões do BNDES Progeren, o gerente de mercado pessoa 
jurídica (PJ) do Banco do Brasil, Thiago Montero, assegurou que R$ 2 bilhões estão 
disponíveis no Banco do Brasil (BB) para capital de giro.  

 
“Começamos a atender os primeiros pedidos nessa semana”, afirmou ao DCI após 

participar do Seminário Finanças e Financiamento, realizado na última sexta-feira pelo 
Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria (Dempi), na sede da Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). 
 
Na avaliação do presidente da Escola de Negócios Saint Paul, José Cláudio Securato, 

o momento atual é propício para as empresas buscarem recursos para projetos, 
especialmente de financiamentos do BNDES com carência de até dois anos. “Agora é 

um bom momento para estreitar o relacionamento com os bancos ou agências de 
fomento, antecipar-se e conhecer as melhores linhas de aderência ao seu tipo de 
negócio”, recomendou. 

 
Securato orientou a atualização dos dados cadastrais das empresas nos bancos nesse 

segundo semestre de 2016. “Olhe a grande oportunidade agora, a empresa entrega a 
proposta e a projeção ao banco, e o Brasil melhorando um pouquinho em 2017 e 
crescendo em 2018 pela expectativa consolidada, hoje, do mercado. E se poderá 

comprovar lá [em 2018] que o que se projetou de retorno, de fato, aconteceu”, disse. 
 

O executivo considera que, na atual conjuntura, os bancos estão com poucas 
alternativas de negócios. “Há pouca empresa de qualidade ou com capacidade para 
tomar crédito procurando os bancos. Hoje, os bancos estão mais preocupados em 

gerenciar suas provisões para devedores duvidosos [PDD] e o mote é renegociar. 
Então, quem entrar na ponta contrária e oferecer um bom projeto aos bancos que 

possa ser financiado sairá na frente [da crise]”, aponta Securato. 
 
No mercado, de fato, a percepção é que os grandes bancos brasileiros bateram recorde 

de renegociação de dívidas com as empresas no primeiro semestre de 2016. “A última 
coisa que o banco quer é executar as garantias. Banco gosta de fluxo de caixa. Banco 

quer receber”, diz o assessor de projetos do Dempi, Flávio Vital. 
 
Linhas do BNDES 

Na sala de crédito montada na sede da Fiesp, em São Paulo, os representantes do 
Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Bradesco e da Desenvolve SP 

estavam dedicados a demonstrar aos empresários na última sexta-feira, as novas 
taxas de financiamento em linhas de repasse do BNDES. 
 

“Depois eu vou cobrar a concretização disso que estou vendo aqui: taxas de 1% ao 
mês”, assegurou o diretor do Dempi, Claudio Luiz Miquelin, sobre as ofertas dos 

bancos. 
 

Pelas informações divulgadas pela gerente do BNDES, Ana Paula Bernardino Paschoini, 
os programas BNDES Finame (0,9% ao mês), MPME Inovadora (1% ao mês), BNDES 
Automático (1% ao mês) e Progeren (1,1% ao mês) estão com taxas consideradas 

atrativas para micro, pequenas e médias empresas e com prazos de carência para a 
maturação dos projetos.  

 
“O cartão BNDES não tem carência. O custo do BNDES é de 10,2% ao ano, e até 4% 
ao ano são cobrados pelos agentes financeiros. A taxa do cartão fica em 1,21% ao 

mês [em média]”, divulgou ela. 
 

Ana Paula citou dados sobre a expansão do cartão BNDES no estado de São Paulo. Até 
1º de julho de 2016 o valor das transações alcançou o montante de R$ 2,3 bilhões em 
146,34 mil transações, dentro de um total de R$ 17 bilhões de limites concedidos, e 

de 212,02 mil cartões emitidos.  



“O interessado tem que procurar uma agência dos 11 bancos credenciados pelo 
BNDES”, disse. 
 

No evento, a Caixa divulgou linhas de: financiamento do 13° salário dos funcionários; 
repactuação de operações adimplentes; crédito com pausa; reestruturação de débitos 

com até 59 dias de atraso; e renegociação sem entrada em até 120 meses (10 anos) 
com carência de 12 meses. 

 
Entre os produtos oferecidos pelo Bradesco estão capital de giro para franquias; 
crédito para investimento em franquias; além das linhas Vendor (vende a prazo e 

recebe à vista) e Comprar Estoque Fácil voltados para os chamados Arranjos 
Produtivos Locais (APLs), em parceria com o Sebrae. 

 

Número de microempreendedores individuais cresce 9,7% no semestre 

27/07/2016 – Fonte: PEGN.com 

 
O número de pessoas cadastradas Microempreendedor Individual (MEI) aumentou 9,7% 

no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2015, segundo dados divulgados 
nesta quarta-feira (27) pela Boa Vista SCPC. Enquanto isso, as Microempresas (Mês) e 
demais formas jurídicas tiveram queda de 9% e 12,7%, respectivamente. 

 
Novas empresas 

O avanço das MEIs puxou a alta de 3,8% no número de novas empresas nos primeiros 
seis meses de 2016, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Do total de 
empresas inauguradas no período, 75% foram MEIs. 

 
O que é um MEI? 

Para se tornar um Microempreendedor Individual (MEI), a pessoa que trabalha por conta 
própria se legaliza como pequeno empresário. É necessário faturar no máximo até R$ 60 
mil por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. 

 
Regiões 

A região que apresentou o maior crescimento da abertura de novas empresas foi o 
Sudeste, com aumento de 6% no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 
2015. O segundo maior crescimento foi da região Sul, com 4,5%. 

 
As regiões Nordeste e Norte tiveram crescimento menor, de 1,19% e 0,2%, 

respectivamente. Já no Centro-Oeste, houve queda de 3,4% na abertura de novas 
empresas. 
 

Para atrair mais recursos, governo discute modificar lei de repatriação 

27/07/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O Ministério da Fazenda abriu caminho para discutir mudanças no programa lançado 

neste ano para regularizar recursos mantidos ilegalmente no exterior por brasileiros, 
com o objetivo de arrecadar mais impostos com a repatriação desse dinheiro. 
 

O assunto será discutido entre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o 
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), nesta quarta-feira (27). 

Segundo a equipe de Meirelles, ainda não há definição do que pode ser alterado, mas 
a ideia é não modificar a essência da lei que criou o programa, que foi sancionada pela 
presidente afastada, Dilma Rousseff. 

 
Grandes escritórios de advocacia têm pressionado o Congresso e o governo do 

presidente interino, Michel Temer, a mudar a lei. Eles querem que o Imposto de Renda 
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e a multa prevista pela lei sejam aplicados apenas sobre saldos existente em 31 de 
dezembro de 2014 no exterior. 
 

A Receita Federal quer que os tributos incidam sobre o valor total dos bens e recursos 
que os brasileiros já possuíram no exterior, incluindo os que foram gastos antes da 

data de corte do programa. 
 

Inicialmente contra a mudança, a Fazenda já admite que pode acatar a reclamação 
dos advogados. Um assessor presidencial defendeu a mudança alegando que, em 
alguns casos, o saldo existente em dezembro de 2014 pode ser insuficiente para pagar 

o imposto e a multa, dificultando a adesão do contribuinte. 
 

A resistência inicial da Fazenda se devia ao fato de que a perspectiva de mudança 
pudesse fazer o interessado adiar a adesão, à espera de regras mais vantajosas, o 
que prejudicaria a arrecadação. 

 
Rodrigo Maia admitiu a hipótese de mudança na lei nesta terça (26). "Alguns pontos 

estão gerando dúvidas em advogados que acompanham a repatriação e vamos discutir 
isso apenas para dirimir dúvidas", disse.  
 

"Não há nada para mudar o mérito da lei." 
Outro questionamento de advogados é sobre o risco de o contribuinte ser punido na 

Justiça mesmo após aderir ao programa. Uma dúvida é se alguém que seja alvo de 
processo por deter recursos no exterior, mas ainda não condenado em última 
instância, pode participar do programa. 

 
RECURSOS 

Dentro do governo, os defensores das mudanças dizem que elas são necessárias para 
que o programa gere mais recursos para o Tesouro. A expectativa era que a lei 
pudesse arrecadar R$ 21 bilhões para os cofres da União, mas a receita até agora ficou 

na casa dos R$ 8 bilhões. 
 

No mercado, algumas previsões chegaram a apontar a possibilidade de a regularização 
render R$ 60 bilhões. 
 

Outra proposta em discussão é aumentar o prazo para que os contribuintes 
interessados tragam seu dinheiro de volta para o Brasil. O prazo poderia passar de 31 

de outubro para o fim de dezembro. 
 
A lei que criou o programa permite a regularização de recursos no exterior não 

declarados à Receita, desde que seu dono pague 15% de Imposto de Renda e 15% de 
multa. 

 
Com a regularização, o detentor do recurso no exterior será perdoado dos crimes de 

evasão de divisas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsificação de dados. 
 
DINHEIRO DE VOLTA 

O que é 
A Lei 13.254, de 2016, criou um programa para regularizar recursos que brasileiros 

tenham enviado ao exterior no passado sem declarar às autoridades e anistiar os 
contribuintes que trouxerem o dinheiro de volta ao país 
Como funciona 

O prazo para aderir termina em 31 de outubro. Os contribuintes devem declarar os 
recursos e recolher 15% de imposto e 15% de multa para repatriar os ativos 

R$ 21 bilhões 
é quanto o governo espera arrecadar neste ano com o programa 
Data de corte 



A lei estabelece como referência 31 de dezembro de 2014. A Receita Federal quer que 
o imposto e a multa sejam calculados sobre todos os recursos enviados ao exterior 
até o fim de 2014, mas advogados discordam. 

 
A reclamação 

Contribuintes que gastaram parte do dinheiro enviado ao exterior querem recolher 
imposto sobre os saldos do fim de 2014, e não sobre o total de recursos enviados até 

então. Eles dizem que será impossível aderir ao regime se a Receita Federal não topar. 
  

Artigo: Temer desperta esperança de recuperação da economia 

27/07/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O presidente interino, Michel Temer (PMDB), quieta e modestamente, está 
conseguindo despertar a esperança dos brasileiros na superação dos graves problemas 
em que fomos metidos pela exacerbação, a partir de 2012, de uma política econômica 

voluntarista. 
 

O modesto comportamento individual contrasta com o arrojo do projeto que 
apresentou à nação e cuja viabilidade depende da compreensão e paciência da 
sociedade e da sua capacidade de manter funcionando o "parlamentarismo de ocasião" 

que competentemente montou. 
 

Como insistem os seus críticos, os "principistas" e os "ideológicos", trata-se de uma 
remota possibilidade. Mas o que oferecem como solução alternativa, se não o 
"austericídio" (apenas o irresponsável "cortar na carne") ou insistir na volta ao "caos" 

(com a promessa de que desta vez "será" diferente)? 
 

Com todas as idas e vindas, os fatos mostram que a visão interna e externa do Brasil 
está mudando — e para melhor — numa velocidade nada desprezível:  
1) a queda do PIB e a queda do emprego estão diminuindo; 

2) a expectativa de retração de 2016 está menor e, para 2017, se generaliza a 
esperança de um crescimento positivo, o que é tudo que precisamos para dar maior 

probabilidade de sucesso para o projeto;  
3) a "confiança" interna teve uma inflexão positiva e a externa dá bons sinais (a queda 
do risco Brasil);  

4) a expectativa de inflação continua a reduzir-se (efeito da afirmação de que a "meta" 
é o objetivo para 2017);  

5) há uma evidente preocupação do Executivo interino de melhorar as condições para 
acelerar o investimento privado em concessões, acompanhada de mudança profunda 
na constituição e no poder das agências reguladoras que foram miseravelmente 

descuidadas;  
6) apesar do baixo crescimento do mundo, nosso saldo em conta corrente continua 

melhorando graças aos efeitos do ajuste cambial, que depende da expectativa sobre 
a taxa de juro real da economia.  

 
Ela está elevada porque o Banco Central, com razão, não está convencido do suporte 
fiscal necessário para iniciar a redução da Selic;  

 
7) a profissionalização da administração das empresas estatais e, talvez mais 

importante,  
8) a profunda mudança política produzida pela eleição do deputado federal Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) para a presidência da Câmara Federal e o seu melhor entendimento 

com o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB-AL), o que deverá 
acelerar a aprovação do programa de ajuste fiscal. 

 
Quanto mais cedo o Banco Central se sentir confortável, mais cedo reduzirá a taxa de 
juros, ajustará melhor a taxa de câmbio e facilitará a retomada do crescimento.  
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(Antonio Delfim Netto- Ex-ministro da Fazenda (governos Costa e Silva e Médici), é 
economista e ex-deputado federal.) 
 

Economia do Brasil deve recuar 3,5% em 2016, prevê Cepal 

27/07/2016 – Fonte: G1 

 
A economia do Brasil deverá encerrar 2016 em queda de 3,5%, segundo estimativa 

divulgada em estudo da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe Cepal, 
nesta terça-feira (26). A Argentina, por sua vez, deverá recuar 1,5% e a Venezuela, em 
plena crise política, terá o pior resultado, com uma contração esperada de 8%. 

 
Em média, as economias latino-americanas poderão contrair 0,8%, contra 0,6% estimado 

em abril, como consequência da queda de grande parte das economias da América do Sul. 
 
"Os países da América Latina e o Caribe mostrarão uma contração em sua taxa de 

crescimento de -0,8% em 2016, queda maior do que a observada em 2015 (-0,5%), com 
um comportamento muito heterogêneo entre países e sub-regiões", afirma um relatório 

do organismo das Nações Unidas apresentado em Santiago. 
 
A queda é liderada pela América do Sul, onde se espera uma contração de 2,1% em 2016, 

"afetada principalmente por uma deterioração dos termos de intercâmbio, uma menor 
demanda externa e uma desaceleração significativa da demanda interna, que reflete uma 

significativa queda no investimento doméstico", de acordo com a Cepal. 
 
Já os países da América Central devem crescer, com uma expansão média de 2,6%. A 

República Dominicana lidera os avanços, com um crescimento esperado de 6%, seguido 
de Panamá (5,9%), Nicarágua (4,5%), Guatemala (3,5%) e Honduras (3,4%). México 

deve crescer 2,3%. 
 
De acordo com a estimativa mais recente do mercado financeiro, divulgada por meio do 

relatório Focus, o PIB deste ano deverá registrar uma contração de de 3,27%. 
 

Brasileiro indica que vai concorrer a mais quatro anos no comando da OMC 

27/07/2016 – Fonte: Diário do Grande ABC 
 

O brasileiro Roberto Azevedo indica que está disposto a ser candidato a mais um 
mandato no comando da Organização Mundial do Comércio (OMC) e o governo em 

exercício de Michel Temer já indica que o apoiará.  
 
Nesta quarta-feira, 27, Azevedo anunciou aos mais de 160 membros da entidade de 

que, se houver um apoio dos governos, ele concorreria para ficar por mais quatro anos 
na direção da entidade, com sede em Genebra. 

 
Oficialmente, Azevedo anunciou que apenas irá lançar oficialmente seu nome quando 

o processo for aberto, em outubro. Mas a declaração desta quarta-feira já o coloca na 
prática na corrida para continuar no comando. 
 

Ao assumir o Itamaraty, o chanceler José Serra indicou que o Brasil teria de buscar 
alternativas para abrir mercados e que não poderia apenas depender de um acordo na 

OMC, entidade que há 15 anos negocia um novo acordo multilateral, sem sucesso. 
 
Azevedo indicou que não entendeu a declaração de Serra como um abandono da parte 

do Brasil de seus interesses pela OMC e que, depois de conversar com o chanceler, 
recebeu garantias de que a entidade continuar tendo o apoio do governo. 
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Nesta quarta-feira, o governo em exercício deu uma clara demonstração de que vai 
apoiar Azevedo por mais quatro anos na entidade.  
 

"Em nome do governo brasileiro e do mais alto nível, gostaria de dizer que se colocar 
à disposição da OMC para um segundo mandato, pode contar com o mesmo nível de 

apoio, o mesmo nível de prioridade de Brasília que teve desde o início da sua jornada, 
em 2013, afirmou o secretário-geral do Itamaraty, Marcos Galvão. 

 
O vice-ministro brasileiro deixou claro que a decisão final será de Azevedo. "Mas no 
que se refere ao apoio do Brasil e da mobilização, nosso governo já tomou uma 

decisão: estaremos contigo durante todo o caminho", declarou. 
 

O Itamaraty também aproveitou a ocasião para reforçar seu compromisso com o 
sistema multilateral e evitar dúvidas. "Obviamente nós compartilhamos e apoiamos 
seu compromisso ao multilateralismo, inclusão e desenvolvimento", disse Galvão, que 

insistiu que Brasília está "convencido" de que Azevedo vai ajudar em atingir esses 
objetivos. "O Brasil está orgulhoso de seu trabalho", apontou. 

 
Em 2013, Azevedo foi eleito para o cargo e se transformou no primeiro brasileiro a 
dirigir a OMC ou qualquer entidade do sistema de Bretton Woods. Durante os próximos 

cinco meses, outros nomes ainda podem surgir e candidatos tem até 31 de dezembro 
para se apresentarem à corrida. 

 
Marcada para o início de 2017, a escolha do novo diretor-geral da OMC será 
acompanhada por um forte debate sobre o que fazer com as negociações fracassadas 

da Rodada Doha. 
 

Azevedo, durante seu mandato, conseguiu fechar alguns acordos setoriais e não 
permitir que a crise na Rodada Doha suspendesse os trabalhos da OMC. Apresentado 
inicialmente como um candidato dos países emergentes e com seu apoio baseado na 

presença do Brasil no mundo em desenvolvimento, Azevedo ganhou também a 
confiança dos países ricos. 

 
Mas a vitória em 2013 foi bem mais apertada que o governo brasileiro declarou nos 
dias após o anúncio do resultado da eleição. Dados obtidos pela reportagem revelam 

que a diferença entre Azevedo e o então candidato mexicano Hermínio Blanco teria 
sido de cerca de 13 votos, entre os 159 países. Peça central na vitória do brasileiro foi 

a Comissão Europeia, que praticamente anulou o apoio que Reino Unido, França e 
Alemanha haviam dado ao mexicano. 
 

Azevedo não era o favorito entre os governos nacionais europeus. Mas tinha o apoio 
da Comissão Europeia, o braço executivo do bloco e que atua de forma semi-

independente em matéria de comércio. 
 

15 países europeus apoiavam Blanco, contra 13 a Azevedo. Mas numa manobra 
diplomática, a Comissão conseguiu que, na prática, o voto europeu fosse equivalente 
a uma abstenção. Essa realidade abriu caminho para a vitória de Azevedo que, de fato, 

tinha um número maior de votos em outras regiões. 
 

Segundo a reportagem apurou, a operação da Comissão envolveu seu próprio ex-
presidente, o português José Manuel Barroso, que decidiu fazer campanha pelo Brasil. 
Para isso, teve de reverter um cenário de amplo apoio entre os 27 países do bloco a 

favor do México. 
 


