
 

 

07 DE FEVEREIRO DE 2017 

Terça-feira 

 NEODENT INVESTE R$ 60 MILHÕES PARA AMPLIAR FÁBRICA EM CURITIBA 

 EM 2016, PRODUÇÃO DA VOLKS NO BRASIL FOI A MENOR EM 25 ANOS 

 INDÚSTRIA AUTOMOTIVA CRÊ EM RETOMADA E ACELERA PRODUÇÃO 

 GM VAI FICAR PARADA POR UM MÊS 

 TRABALHO DE RISCO PODE TER NOVA REGRA PARA APOSENTADORIA 

 EMPRESARIADO VÊ 'PARALISIA COMPLETA' NO MERCOSUL E PEDE MUDANÇAS 

 CAIXA LANÇA PDV PARA ATÉ 10 MIL FUNCIONÁRIOS 

 PROJETO DE PORTO PRIVADO EM PARANAGUÁ É CANCELADO 

 ENTENDA O PROJETO QUE PROMETE MUDAR A CARA DE PONTAL DO PARANÁ 

 ARTIGO: MISTÉRIOS RONDAM O AUMENTO DA PASSAGEM DE ÔNIBUS EM CURITIBA 

 EM 5 ANOS, CURITIBA PERDEU 20% DOS PASSAGEIROS DE ÔNIBUS; TENDÊNCIA É 

PIORAR 

 PROTESTO CONTRA O AUMENTO DA PASSAGEM DE ÔNIBUS EM CURITIBA É MARCADO 

POR ATOS DE VANDALISMO 

 GREVE DOS VIGILANTES NESTA TERÇA PODE AFETAR BANCOS, COMÉRCIO, ÓRGÃOS 

PÚBLICOS 

 FEBRABAN DIZ QUE NÃO HÁ ‘BALA DE PRATA’ PARA SPREAD 

 MEIRELLES: SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA SERÁ IMPLEMENTADA ATÉ O FIM DO ANO 

 EMPREGO TEM PERSPECTIVA DE MELHORA, MAS SITUAÇÃO ATUAL AINDA É DURA, 

DIZ FGV 

 INSTALAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA É ADIADA 

PARA DIA 9 

 ANFIR: JANEIRO SEGUE EM QUEDA, MAS EXPECTATIVA PARA 2017 É DE 

RECUPERAÇÃO 

 SUPERÁVIT DA BALANÇA COMERCIAL NA 1ª SEMANA DE FEVEREIRO SOMA US$ 212 

MILHÕES 

 SAQUES DA POUPANÇA SUPERAM DEPÓSITOS EM R$ 10,735 BI EM JANEIRO 
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 ANFAVEA VÊ QUEDA NAS VENDAS DESACELERANDO E ESPERA ESTABILIZAÇÃO JÁ NO 

1º TRI 

 VENDA DE CAMINHÕES EM JANEIRO É A MENOR PARA O MÊS DESDE 1997, DIZ 

ANFAVEA 

 NO BRASIL, TEMER DISCUTE COM MACRI ‘GUERRA DAS AUTOPEÇAS’ 

 VENDA DE VEÍCULOS EM JANEIRO CAI 5,2% ANTE MESMO MÊS DE 2016, DIZ 

ANFAVEA 

 CESTA BÁSICA CAI EM CURITIBA. BATATA E TOMATE AJUDAM A BARATEAR A 

REFEIÇÃO 

 VALE CAPTA US$ 1 BILHÃO NO MERCADO INTERNACIONAL 

 SAFRA RECORDE DEVE IMPULSIONAR VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, DIZ 

ANFAVEA 

 DIEESE APURA QUEDA DE PREÇO DA CESTA BÁSICA EM 20 CAPITAIS 

 ARTIGO: É HORA DE REPENSAR A RECEITA NEOLIBERAL QUE PROPÕE ABERTURA 

IRRESTRITA DO PAÍS 

 EXPECTATIVA DE CONTRATAÇÃO CHEGA AO MAIOR NÍVEL DESDE 2010 

 MONTADORAS ACELERAM PRODUÇÃO DE VEÍCULOS EM JANEIRO 

 REGULAMENTAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO É UMA DAS PRIORIDADES DO SENADO EM 

2017 

 REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO A DISTÂNCIA DEVE SER VOTADA EM COMISSÃO 

 PORTARIA REGULAMENTA O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 PARA ELEVAR EXPORTAÇÕES, MONTADORAS TERÃO QUE INVESTIR EM PRODUTO 

GLOBAL 

 FUTUROS DO AÇO E DO MINÉRIO DE FERRO DESPENCAM NA CHINA NA VOLTA DO 

FERIADO 

 EXPORTAÇÕES CHINESAS DE AÇO PARA AMÉRICA LATINA CAÍRAM 19% EM 2016 

 COBRE CAI COM FORTALECIMENTO DO DÓLAR 
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CÂMBIO 

EM 07/02/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,132 3,132 

Euro 3,342 3,343 
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Neodent investe R$ 60 milhões para ampliar fábrica em Curitiba 

07/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Serão criados 120 novos empregos até o fim do ano para atuar na fábrica e 
no novo centro de distribuição do grupo de implantes dentários 

 

 
Sede da Neodent, na Cidade Industrial de Curitiba Walter Alves/Arquivo/Gazeta do 
Povo  

 
 A Neodent, fabricante de implantes dentários com sede em Curitiba que faz parte do 

grupo suíço Straumann, vai investir R$ 60 milhões para a ampliação da sua fábrica e 
construção de um novo centro de distribuição. As obras na capital paranaense devem 
ficar prontas até o fim deste ano e vão dobrar a capacidade de produção da empresa, 

hoje em seis milhões de peças. Serão criadas 120 novas vagas de emprego. 
 

A atual fábrica que fica na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) será ampliada em 14 
mil metros quadrados na área de produção. Cerca de 30 novas máquinas vindas da 
Alemanha trarão maior eficiência e produtividade à empresa. As obras começaram em 

outubro do ano passado e serão concluídas até o fim deste ano. 
 

Já o Centro de Distribuição será construído ao lado da fábrica na CIC. Ele terá seis mil 
metros quadrados e capacidade para movimentar mais de 10 milhões de itens em 

implantes dentários e componentes protéticos por ano. Toda a operação será 
automatizada e a inauguração está prevista para julho. A unidade vai abastecer tanto 
o mercado interno quando externo. 

 
Exportação 

Os investimentos vêm para dar suporte ao plano de internacionalização da indústria. 
Fundada em Curitiba há 23 anos pelo cirurgião-dentista Geninho Thomé, a empresa 
foi adquirida pelo grupo suíço Straumann em 2015 por cerca de R$ 1,2 bilhão, em um 

negócio feito em duas partes. A primeira foi uma participação de 49%, adquirida em 
2012 por R$ 549 milhões, seguida de uma oferta de R$ 680 milhões pelos 51% 

restantes três anos depois. 
 
Fundador 

Fundador da Neodent, Geninho Thomé deixou a presidência do negócio em 2015, 
quando Matthias Schupp se tornou CEO da empresa brasileira. Thomé permanece até 

hoje como presidente do Conselho e presidente científico, sendo responsável por 
liderar a equipe de inovação.  
 

O grupo suíço assumiu o controle da empresa curitibana com ela líder nacional do 
setor de implantes dentários e com um market share de mais de 40%. Mas, em termos 

internacionais, a sua participação ainda era irrelevante. Apenas 10% das vendas eram 
resultado das exportações. 
 

A decisão de tornar Matthias Schupp - antes diretor da multinacional suíça - em CEO 
da empresa brasileira foi para aproveitar a expertise do grupo e transferir o 

conhecimento necessário à Neodent para fazer a internacionalização. “A Neodent 
sempre foi excelente em pesquisa e desenvolvimento. A ideia foi aproveitar o 
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conhecimento técnico da Neodent e adequar processos e estruturas da empresa para 
melhorar a gestão”, afirma Schupp.  
 

Com o novo controlador, foi traçado o plano de internacionalização. Foram abertos 
escritórios comerciais em vários países, incluindo Estados Unidos, México, Portugal, 

Espanha, Itália, Argentina e Colômbia. Neste ano, irá também para Chile, Alemanha, 
Canadá e Rússia e está em negociação com países da Ásia. A fábrica também passou 

por modernizações. 
 
Em 2016, os primeiros resultados apareceram. A Neodent ampliou as exportações e o 

percentual chegou a 26,7% do faturamento da empresa. Foram 1,1 milhão de 
implantes dentários vendidos em todo o país e mais 400 mil unidades exportadas. 

 
Market share 
Os números ainda são pequenos diante do potencial de mercado. A Neodent tem 

market share de apenas 2,5% do mercado mundial, enquanto a Straumann - que 
trabalha com a mesma linha de produtos, só que para o público premium – é líder 

mundial e tem 30% de participação de mercado. São cerca de 16 milhões de implantes 
dentários vendidos anualmente em todo o mundo. 
 

P&D 
A Neodent sempre foi referência em pesquisa, desenvolvimento e inovação e, por aliar 

produtos de qualidade com preços intermediários, assumiu a liderança do mercado 
brasileiro de implantes dentários e se tornou a terceira maior do mundo. Na fábrica 
em Curitiba, que emprega 450 pessoas, 40 funcionários estão dedicados à P&D e 

inovação. O desenvolvimento de um novo produto leva de três a quatro anos. São sete 
linhas de produtos atualmente. 

 
Empresa tem 50% do market share brasileiro 

Walter Alvez/Arquivo/Gazeta do Povo 

 
Apesar de estar focada na expansão internacional, a Neodent também acredita que é 
possível crescer ainda mais internamente, acompanhando a evolução natural do 

mercado. A empresa já é líder nacional em implantes dentários e tem 50% de 
participação de mercado. Foram vendidas 1,1 milhão de unidades no ano passado, 

resultado que repetiu o desempenho de 2015. 
 

Matthias Schupp, CEO da companhia, acredita que o Brasil vai se tornar o maior 
mercado de implantes do mundo. Hoje é o segundo, atrás dos Estados Unidos. Por 
aqui, são vendidos 2,2 milhões de implantes, mas o empresário prevê que o número 

pode chegar a 4 milhões. 
 

Os fatores que contribuiriam para o crescimento seriam, segundo Schupp, a alta 
demanda reprimida e ao maior acesso ao conhecimento sobre a tecnologia. “O 
implante dentário está se tornando mais conhecido, com as fortes campanhas 

educativas. O tratamento também ficou mais acessível e o paciente perdeu o medo, 
percebendo que é uma solução para a vida inteira”, diz o CEO da Neodent.  

 
 



Em 2016, produção da Volks no Brasil foi a menor em 25 anos 

07/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Companhia alemã teve problemas com fornecedores e foi afetada pela queda 
nas vendas 

 
Comunicação Volkswagen do Brasil/Divulgação  
 
Dona de um dos maiores parques industriais do Brasil, a Volkswagen terminou o ano 

passado com o menor nível de produção em 25 anos, mostram dados publicados nesta 
segunda-feira, 6, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

(Anfavea). A montadora, que tem sido a mais afetada pela queda na venda de veículos, 
também foi prejudicada por atrasos e interrupções no fornecimento de peças em 
diversos momentos de 2016, vendo-se obrigada a trocar de fornecedor. 

 
A empresa alemã, que tem três fábricas espalhadas pelo Brasil e em 2010 chegou a 

produzir cerca de 1 milhão de veículos leves (automóveis e comerciais leves), fabricou 
menos de um terço disso em 2016, ou seja, 324,8 mil unidades. Volume menor que 
esse só em 1991, quando foram produzidos 287,3 mil veículos leves. Em relação a 

2015, quando a produção atingiu 422,5 mil unidades, a queda é de 23%, a maior 
retração entre as principais montadoras. 

 
Um dos motivos que levaram a Volkswagen a ser a montadora que mais reduziu a 
produção foi o fato de que suas linhas de montagem se concentram em veículos 

populares, voltados ao consumidor de menor renda. Este, que precisa de emprego e 
crédito para adquirir um carro novo, evitou fazer esse tipo de compra durante esta 

crise econômica, período no qual o desemprego atinge níveis recordes, e os bancos, 
com medo da inadimplência, estão mais rigorosos na aprovação de financiamentos. 
 

Além disso, atrasos no fornecimento de bancos por parte da empresa Keiper, do grupo 
Prevent, obrigaram a Volkswagen a interromper a produção em diversos momentos. 

O problema começou em 2015, mas se tornou mais grave ao longo de 2016. Com o 
fim do contrato entre as duas empresas, a Volkswagen chegou a ficar parte de agosto 
e setembro sem produzir. A montadora estimou que as interrupções forçadas 

impediram a produção de cerca de 150 mil veículos. 
 

A falta de fornecedor acabou prejudicando também as exportações. No ano em que o 
setor como um todo elevou as vendas para o exterior, em um esforço para driblar a 
queda interna, a Volkswagen foi a única que teve recuo nos embarques.  

 
As exportações de automóveis e comerciais leves da montadora caíram 14,7% em 

2016, para 106,5 mil unidades. Mesmo assim, a empresa segue como a maior 
exportadora de veículos do Brasil. O fornecimento começou a se normalizar em 

outubro, quando a Volkswagen já tinha uma nova fornecedora, a Amvian. 
 
Problemas como o da Volkswagen, que também foram enfrentados pela Fiat, levaram 

a Anfavea, que representa as montadoras, a colocar esse tema em pauta nas 
discussões com o governo.  

 
A ideia é que uma política setorial a ser elaborada pelo governo, com previsão para 
entrar em vigor em 2018, no lugar do Inovar-Auto, priorize medidas que ajudem as 
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empresas de autopeças a se tornarem mais sustentáveis no longo prazo. Por serem 
mais frágeis que as montadoras, estas empresas tiveram maior dificuldade para 
enfrentar a crise. 

 

Indústria automotiva crê em retomada e acelera produção 

07/02/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Pátio com veículos da montadora Hyundai, em São Paulo 

   

O ano começou com queda de 5,2% nas vendas de carros de passeio e veículos 

comerciais (leves e pesados), mas os dados não foram suficientes para reduzir as 
esperanças da indústria automotiva. O setor continua a prever a retomada dos 

negócios ainda no primeiro semestre deste ano.  
 
O otimismo se baseia em dados que vem do "chão de fábrica": as montadoras 

reduziram fortemente os estoques no fim de 2016 e agora começam a se movimentar 
para atender os pedidos das redes concessionárias. A produção cresceu 17,1% em 

janeiro na comparação com o mesmo período do ano passado.  
 
De acordo com a Anfavea (associação nacional das montadoras), o número de carros 

em estoque nas revendas manteve-se estável em janeiro (por volta de 135 mil 
unidades), mas há 51,4 mil veículos nos pátios das montadoras –alta 22% na 

comparação com dezembro.  
 
Do lado dos lojistas, a maior demanda por carros é explicada pela melhora na oferta 

de crédito.  
 

Segundo dados da Anfavea, 54,7% dos veículos vendidos em janeiro foram feitas a 
prazo. Em novembro, esse percentual havia ficado em 50,3%, o pior resultado desde 
que as informações sobre a forma de comercialização passaram a ser computadas pelo 

Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores).  
 

Contudo, a retomada ocorrerá sobre bases rasas. O setor automotivo retornou 11 anos 
no tempo: registra números de 2006 em vendas.  
 

Em 2012, a Anfavea acreditava que o mercado interno nacional chegaria a 2017 com 
capacidade para absorver, pelo menos, 4 milhões de carros de passeio e veículos 

comerciais. Pelos cálculos atuais –que consideram um crescimento de 4% em 2017 
sobre o ano passado–, os emplacamentos devem ser pouco superiores a 2,1 milhões 
de automóveis.  

 
O nível de empregos permaneceu estável entre dezembro e janeiro, mas há 10,5 mil 

funcionários afastados em regime de "lay-off" (suspensão temporária do contrato de 
trabalho) ou pelo PSE (Programa Seguro-Emprego).  

 
CAMINHÕES  
O dado mais negativo de janeiro foi a venda de caminhões, que caiu 33,3% em janeiro 

na comparação com o mesmo mês em 2016.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1856415-industria-automotiva-cre-em-retomada-e-acelera-producao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1856194-producao-de-veiculos-no-brasil-cai-129-em-janeiro-diz-anfavea.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1856194-producao-de-veiculos-no-brasil-cai-129-em-janeiro-diz-anfavea.shtml


As 2.947 unidades emplacadas representam o pior resultado para o início do ano desde 
1997, mas a Anfavea espera que o bom momento do agronegócio faça o setor de 
veículos pesados reagir.  

 
Segundo o vice-presidente da Anfavea Marco Antonio Saltini, "janeiro sempre é um 

mês fraco para veículos pesados", e o processo de negociação de caminhões pode 
demorar até seis meses. O setor acredita nas previsões de que a supersafra irá injetar 

um extra de R$ 30 bilhões na economia em 2017.  
 
FGTS  

Outro dinheiro esperado pelas montadoras vem da liberação do saldo de contas 
inativas do FGTS. As empresas acreditam que parte dos R$ 40 bilhões previstos podem 

ser investidos na aquisição de automóveis.  
 
Em 2016, a produção de veículos no Brasil caiu 11,2% na comparação com 2015. O 

pico foi em 2013, com 3,71 milhões de unidades.  
 

A expectativa é a de que a produção suba 11,9% no acumulado de 2017, impulsionada 
também pela exportação de automóveis, que segue em crescimento.  
 

GM vai ficar parada por um mês 

07/02/2017 – Fonte: Diário do Grande ABC 

 

 
 

A GM (General Motors) em São Caetano ficará paralisada por pouco mais de um mês. 
Isso porque os cerca de 6.000 operários da linha de produção e afins (reposição de 

peças de manutenção) param de trabalhar no dia 25, devido ao feriado de Carnaval, 
e só retornam em 27 de março. A informação é do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Caetano. 

 
O motivo para suspender a produção por tanto tempo é a queda nas vendas, de acordo 

com o vice-presidente da entidade, Francisco Nunes. Isso porque eles acabaram de 
voltar de férias coletivas, concedidas entre 26 de dezembro e 5 de janeiro. 
 

Nem o fato de o Ônix ser o líder de vendas em 2016 foi suficiente para manter os 
operários na ativa – a versão de entrada, chamada de Joy, é fabricada na região. “A 

GM alega que, embora tenha sido o carro mais vendido, o volume de licenciamentos 
diminuiu bastante.  
 

O que aconteceu devido a um enxugamento do mercado como um todo, por conta da 
crise. A expectativa era a de que todas as montadoras comercializassem 2,6 milhões 

de unidades no ano passado, mas elas conseguiram apenas 2,1 milhões. A GM deteve 
17% desse montante (equivalente a 357 mil, mas esperava atingir 374 mil)”, explica 
Nunes. 

 
Os dias 1º, 2 e 6 de março serão compensados pelo banco de horas, sob a forma de 

day-off. As férias coletivas começam no dia 7 e se estendem até 26. Conforme o 
sindicalista, a montadora norte-americana não descarta prorrogar o afastamento 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/2507627/gm-vai-ficar-parada-por-um-mes


remunerado por mais dez dias, período mínimo para utilizar essa ferramenta, caso as 
vendas não reajam. 
 

“Estamos muito preocupados e pensando no que pode ser feito para reverter a 
situação, porque este é um indício de que o emprego está em risco”, afirma Nunes. “A 

empresa voltou a dizer que vem bancando os funcionários afastados em lay-off 
(suspensão temporária de contrato de trabalho) desde 2014, e que não tem mais 

condições de mantê-los neste cenário. Amanhã (hoje) teremos nova reunião para 
bater o martelo sobre o destino desses trabalhadores, pois eles teriam de voltar na 
quinta-feira.” 

 
Dos 754 empregados afastados, no entanto, em torno de 300 têm estabilidade. Como 

esses não podem ser demitidos, eles voltariam à companhia, e outros que estão na 
ativa poderiam ter o contrato de trabalho rescindido. O sindicato propôs nova 
renovação do lay-off por mais 90 dias, mas a GM ainda não aceitou. 

 
Desse grupo suspenso, boa parte está em casa há mais de dois anos, pois a fabricante 

não realizou rodízio entre os profissionais. Como resultado, o salário deles corresponde 
a cerca de 60% do que recebiam na empresa. Quando o profissional permanece por 
até sete meses afastado, existe a complementação do vencimento com recursos do 

FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) de até R$ 1.643,72, como forma de estimular 
a manutenção do emprego. Além desse período, a firma é que deve bancar o 

contracheque. 
 
DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Visando reduzir seu efetivo de 9.000 profissionais, a GM 

prepara PDV (Programa de Demissão Voluntária), revela Nunes. “Nada ainda foi 
definido, mas possivelmente a oferta será de um a cinco salários nominais adicionais, 

conforme o tempo de casa. Perguntamos por que ela não oferecia um carro também, 
e a resposta foi que a montadora não tem verba para tal. Mas acredito que isso 
estimularia a adesão por parte dos sequelados que têm estabilidade”, avalia. 

 
No ano passado, a companhia demitiu pelo menos 160 operários que estavam em lay-

off e não tiveram seus contratos renovados. Além disso, abriu PDV e recrutou 30 
pessoas. 
 

Quanto ao investimento para modificar a estrutura da linha de produção em São 
Caetano, cuja reforma teria início agora e terminaria em 2019, o sindicalista diz que a 

empresa não comentou mais nada. Em troca da melhoria, os operários teriam de abrir 
mão de alguns direitos, que não foram especificados. 
 

Procurada, a GM disse que não iria comentar.  
 

Trabalho de risco pode ter nova regra para aposentadoria 

07/02/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 

 
A comissão especial da reforma da Previdência vai discutir a possibilidade de estender 
as condições especiais de aposentadoria para funções expostas a riscos. A medida 

beneficiaria, por exemplo, policiais civis e agentes penitenciários, que teriam acesso a 
condições menos duras para se aposentar.  

 
A proposta encaminhada pelo governo já prevê a possibilidade de reduzir a idade 
mínima em dez anos e o tempo mínimo de contribuição em cinco anos no caso de 

atividades que “efetivamente prejudiquem a saúde”.  
 

No fim do ano passado, entidades que representam policiais civis e federais reagiram 
rapidamente à proposta de reforma da Previdência que foi encaminhada pelo governo, 
que prevê idade mínima de 65 anos e tempo mínimo de contribuição de 25 anos.  

 

http://www.istoedinheiro.com.br/trabalho-de-risco-pode-ter-nova-regra-para-aposentadoria/


Atingidas pelas novas regras, as categorias foram para o corpo a corpo no Congresso 
Nacional, no Ministério da Justiça e no Palácio do Planalto. Os principais argumentos 
são de que as novas regras elevarão a idade média dos agentes e que “polícia 

envelhecida é crime fortalecido”.  
 

Trata-se de uma dentre as diversas pressões que o governo e o Congresso enfrentarão 
com o início efetivo dos trabalhos em torno da reforma da Previdência. Centrais 

sindicais também se articulam para brigar por flexibilizações na idade mínima e na 
decisão de igualar regras para homens e mulheres.  
 

“Na proposta, falta a possibilidade de aposentadoria especial por periculosidade, 
porque só se fala em insalubridade. Se por um lado os agentes penitenciários e os 

policiais civis não podem entrar no projeto dos militares, por outro lado é razoável que 
aqueles que tenham função que efetivamente os exponha ao risco tenham 
diferenciação”, disse uma fonte  

 
“Aquele que trabalha como policial carcerário em Alcaçuz certamente está exposto a 

riscos”, destacou a fonte, em referência ao complexo penitenciário no Rio Grande do 
Norte que foi palco de 26 mortes de detentos e uma série de rebeliões no início deste 
ano.  

 
A reforma propõe a manutenção de aposentadoria diferenciada para pessoas com 

deficiência e para aqueles cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais 
que efetivamente prejudiquem a saúde, vedada a caracterização por categoria 
profissional ou ocupação.  

 
A ideia que ainda está sendo gestada pela comissão especial não prevê caracterização 

de periculosidade pela categoria, mas sim por função. Isso significa que nem todos os 
policiais civis teriam direito às condições mais benéficas, só aqueles que atuam sob 
riscos.  

 
Caso a proposta de diferenciação por periculosidade vingue, os policiais civis e federais 

conseguiriam benefícios semelhantes aos militares, cujo regime de aposentadorias 
será alvo de projeto de lei à parte. A ideia do governo é fixar as mesmas regras gerais 
de idade mínima e tempo de contribuição, mas prever exceções para determinadas 

funções. Além das Forças Armadas, o projeto dos militares vai contemplar policiais 
militares e bombeiros, que pesam sobre as contas dos Estados.  

 
Comissão  
A instalação da comissão especial da reforma foi adiada para quinta-feira. A mudança 

ocorreu porque nesta segunda-feira, 6, não houve quórum suficiente no plenário da 
Câmara para abrir a sessão em que seria lido o ato de criação do colegiado. Depois da 

leitura, os líderes partidários têm 48 horas para indicar os integrantes da comissão. O 
documento, já assinado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, deve ser lido só nesta 

terça.  
 
No ato de instalação, será formalizada a posse do deputado Carlos Marun (PMDB-MS) 

no cargo de presidente da comissão especial da reforma. Ele foi convidado para o 
posto após a desistência de Sergio Zveiter (PMDB-RJ), que estava insatisfeito com o 

menor protagonismo. Para interlocutores do Planalto, havia ainda o temor de Zveiter 
não dar conta do recado.  
 

O governo espera ver a reforma aprovada até o fim do primeiro semestre e, ao 
escolher Marun, optou por garantir alguém que se comprometesse com o sucesso da 

medida sem fazer “jogo duplo”. É o presidente da comissão que indica o relator, que 
será o deputado Arthur Maia (PPS-BA), como já anunciado.  
 



Depois disso, a comissão terá até 40 sessões para deliberar sobre a proposta e votar 
o texto, que ainda precisará ser apreciado em dois turnos pelo plenário da Câmara, 
antes de seguir para o Senado. 

 

Empresariado vê 'paralisia completa' no Mercosul e pede mudanças 

07/02/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

Argentinian Presidency/Reuters 

 

 

Ministro José Serra (esq.) é recebido pelo presidente argentino Mauricio Macri em 
visita no ano passado 

 

Insatisfeitas com os rumos do Mercosul, lideranças empresariais brasileiras pedem 
mudanças no bloco que reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai -a Venezuela está 

suspensa atualmente.  
 
Após consulta com 37 entidades setoriais do setor produtivo do país, a CNI 

(Confederação Nacional da Indústria) elaborou 22 propostas para revigorar o bloco, 
como a costura de um acordo para compras governamentais.  

 
Para a entidade, medidas são necessárias já que até 2016 houve "paralisia completa" 

na agenda econômica e comercial do bloco, com a proliferação de barreiras à 
exportação e o aumento da imprevisibilidade para as empresas.  
 

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, chega ao Brasil nesta terça-feira (7) para 
uma visita de Estado. Na pauta do encontro com Michel Temer estão formas de 

destravar o comércio na região.  
 
É na boa relação entre os presidentes dos dois países, principais potências do Mercosul, 

que o empresariado vê um caminho para retomada nas vendas internas do bloco.  
 

A fatia das exportações dos membros que vai para parceiros do bloco caiu de 16,2% 
em 2010 para 13,7% em 2015, mostra estudo da CNI.  
 

A queda é resultado, em parte, da situação econômica dos integrantes. O PIB do 
Mercosul recuou 1,9% em 2016, segundo estimativas, ante avanço de 4% de outras 

nações em desenvolvimento.  
 
Mas o quadro também é consequência da falta de prioridade dada ao Mercosul pelos 

membros, afirma Fabrízio Panzini, gerente da CNI.  
 

"Nos propusemos a fazer a livre circulação de bens, pessoas, investimentos. Mas só 
zeramos tarifas. E nem chegamos a todos os produtos", diz.  
 

PROPOSTAS  
Entre as sugestões do empresariado, estão a costura de um acordo para abrir licitações 

de autarquias e empresas públicas a empresas dos membros e a eliminação de 
barreiras não tarifárias.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1856417-empresariado-ve-paralisia-completa-no-mercosul-e-pede-mudancas.shtml


Estima-se que elas atinjam 12,6% das importações brasileiras do bloco. Na Argentina, 
elas chegam a 28%, quando incluídas as licenças não automáticas que hoje alcançam 
1.629 tipos de bens.  

 
A CNI pede ainda um acordo de investimentos. Hoje, os membros respondem só por 

3,2% do total de investimentos recebido pelo Mercosul.  
 

Caixa lança PDV para até 10 mil funcionários 

07/02/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

A Caixa Econômica Federal abrirá programa de demissão voluntária para até 10 mil 
funcionários nesta terça-feira (7) e planeja economizar R$ 1,8 bilhão em 2018, afirmou 

o presidente do banco, Gilberto Occhi.  
 
Hoje a Caixa tem 95 mil funcionários, sendo que 30 mil têm mais de 15 anos de casa 

e poderão aderir ao programa para deixar a instituição. A intenção de diminuir o 
quadro de servidores foi anunciada em novembro do ano passado por Occhi, e a 

expectativa era de que o plano pudesse ser anunciado ainda em janeiro, mas dependia 
da aprovação dos ministérios do Planejamento e da Fazenda.  
 

"O PDV terá boa atratividade e a partir de amanhã [terça] os empregados da Caixa 
que estão entre os elegíveis, com mínimo de 15 anos na Caixa, terão opção de aderir", 

afirmou após evento no Palácio do Planalto. Com a medida, a Caixa segue o Banco do 
Brasil e outras estatais (como Correios e Eletrobras) em um movimento para enxugar 
despesas com pessoal e aproximar sua estrutura administrativa de seus pares 

privados.  
 

A Caixa tem hoje menos funcionários que Banco do Brasil (99,8 mil) e Bradesco (cujo 
número de empregados saltou para quase 110 mil após a incorporação do HSBC, em 
julho de 2016), mas ainda assim, o índice de eficiência é pior que o de seus pares, de 

54%.  
 

Nos demais grandes bancos, o indicador está abaixo dos 50%. Esse índice mede o 
quanto a instituição gasta para gerar cada real de receita. Quanto menor, melhor. A 
Caixa tem também menos agências que Bradesco, Banco do Brasil e Itaú. Mas quando 

se compara o número de funcionários por agência, o índice da Caixa é muito superior. 
São quase 28 servidores por unidade, ante cerca de 20 nas demais instituições 

financeiras.  
 
Além de atender correntistas, o banco público é responsável por fazer os pagamentos 

de benefícios sociais como do INSS, PIS e FGTS. Esse público também é atendido em 
lotéricas de todo o país. BANCO DO BRASIL O público-alvo do PDV da Caixa é 

semelhante ao atingido pelo programa de aposentadoria lançado pelo Banco do Brasil 
no final do ano passado.  

 
De 18 mil funcionários que poderiam deixar a instituição financeira, 9.409 aceitaram 
a oferta do banco e se aposentaram. Com isso, o BB desembolsou R$ 1,4 bilhão em 

incentivos, mas deve economizar R$ 2,3 bilhões em despesas neste ano.  
 

O Banco do Brasil reduziu o quadro para aproximadamente 100 mil empregados e 
também anunciou um programa de enxugamento de 781 agências.  
 

 
 

 
 
 

 

http://www.bemparana.com.br/noticia/486781/caixa-lanca-pdv-para-ate-10-mil-funcionarios


Projeto de porto privado em Paranaguá é cancelado 

07/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

As sócias Triunfo e LOGZ não conseguiram levantar dinheiro para construir o 
terminal 

 
Novo terminal seria construído na região do Embocuí, a oeste do porto público de 

Paranaguá. Jonathan Campos/Gazeta do Povo  
 
A Triunfo Participações e Investimentos e a LOGZ Logística Brasil desistiram de 

construir um terminal privado para grãos, líquidos e contêineres em Paranaguá. As 
sócias não conseguiram levantar dinheiro para o projeto, segundo o jornal “Valor 

Econômico”. 
 
O empreendimento, chamado Terminal de Logística Integrada do Paraná (Terlip), era 

estudado desde 2013, pelo menos, quando a Triunfo e a LOGZ criaram a sociedade. 
O terminal multiuso ocuparia uma área de 2 milhões de metros quadrados numa região 

conhecida como Embocuí, a oeste do Porto de Paranaguá. 
 
Considerado ideal para operação de contêineres pelo Plano de Desenvolvimento e 

Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO), o local foi liberado para o uso privado 
depois de o governo federal alterar, em 2016, o traçado das poligonais dos portos de 

Paranaguá e Antonina. 
 
O custo do Terlip passava de R$ 200 milhões. O cronograma previa obras a partir 

deste ano e início das operações em 2019. Na primeira fase, o terminal movimentaria 
granéis sólidos, com possibilidade de operar contêineres e líquidos no futuro. 

 
A Terlip tinha a opção de compra do terreno no Embocuí, mas decidiu não exercê-la, 

conforme a reportagem. Consultadas pelo “Valor”, a LOGZ atribuiu a desistência a 
“dificuldades de mercado” e a Triunfo, a “razões macroeconômicas”. 
 

As duas empresas têm experiência no setor. A LOGZ é sócia de portos como o de 
Itapoá (SC) e o Terminal de Santa Catarina (Tesc), em São Francisco do Sul. A Triunfo 

tem participação no Portonave, em Navegantes (SC). 
 
Outros projetos 

Outros portos em estudo para o litoral paranaense são o terminal de contêineres Porto 
Pontal, da JCR Participações, em Pontal do Paraná, na entrada da baía de Paranaguá; 

e o Novo Porto, para contêineres e granéis líquidos, empreendimento da família 
Cattalini nas regiões do Embocuí e Emboguaçu, em Paranaguá. 
 

Desistência 
O terreno do Terlip ficava a oeste do Porto de Paranaguá, numa área conhecida como 

Embocuí. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/projeto-de-porto-privado-em-paranagua-e-cancelado-ac5z18bq4oqccs8cy3ula7b8n
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/setor-privado-planeja-construcao-de-novo-terminal-em-paranagua-8qfn6cpy2zfeo8ejn4xb5vvpq


 
Fonte: Eia-Rima e Appa. Infografia: Gazeta do Povo. 

 

Entenda o projeto que promete mudar a cara de Pontal do Paraná 

07/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Governo prevê a construção de uma Faixa de Infraestrutura na região, com 

uma nova rodovia, para desafogar a PR-412 e para ligar a PR-407 à zona 
portuária 

 
Por enquanto. zona portuária da região conta apenas com a operação da Techint Hugo 

Harada/Gazeta do Povo  
 

A audiência pública realizada na segunda-feira (23) sobre a construção de uma Faixa 
de Infraestrutura em Pontal do Paraná, no litoral do estado, trouxe à tona a discussão 
do projeto que promete mudar a cara da região. A proposta prevê a construção de 

uma nova rodovia para desafogar a PR-412 e para ligar a PR-407 à zona portuária. 
Mas o projeto ainda está em fase de debate e depende de licenças ambientais e de 

financiamento para sair do papel, o que não deve acontecer tão cedo. 
 
A ideia de construir uma nova rodovia em Pontal do Paraná é um desejo antigo do 

estado. A proposta passou por uma série de modificações até chegar na Faixa de 
Infraestrutura, projeto que ganhou corpo na gestão do governador Beto Richa (PSDB).  

 
A Faixa de Infraestrutura seria um espaço construído em paralelo à PR-412, a dois 
quilômetros de distância no sentido Mata Atlântica. O espaço começaria na PR-407, 

próximo à Praia de Leste, e iria até Ponta do Poço, no balneário de Pontal do Sul, onde 
está localizada a zona portuária de Pontal do Paraná. Seriam 19 quilômetros de 

extensão e 175 metros de largura. 
 
A faixa contaria com uma rodovia com pista dupla, sendo duas faixas por sentido, 

separadas por canteiro central e acostamentos. Essa rodovia teria quatro ligações para 
a PR-412, que dá acesso às praias do balneário da região. Além da rodovia, a faixa 

contaria ainda com um canal de macrodrenagem, espaço para construção de uma 
nova ferrovia e melhorias nas linhas de transmissão de energia elétrica, saneamento 
e gasoduto. 

 
O projeto levado para discussão em audiência pública prevê a construção, apenas, da 

rodovia e do canal de dragagem. O tempo necessário para fazer a obra seria de 24 
meses e o custo é avaliado em R$ 369 milhões, incluindo o valor para desapropriações. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/entenda-o-projeto-que-promete-mudar-a-cara-de-pontal-do-parana-a8gyoiswq1nb9e8drypitqrkc


As demais estruturas (ferrovia, linha de transmissão de energia e tubulações de água 
e esgoto) terão seu lugar reservado durante as obras, mas só serão construídas se 
houver necessidade. Para isso, terá que haver financiamento à parte. 

 
A primeira audiência pública foi realizada na segunda-feira (23) e nela foi apresentado 

o Relatório e o Estudo de Impacto Ambiental. O projeto ainda pode sofrer mudanças 
e o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) vai analisar os documentos apresentados pelo 

governo para ver se pede estudos complementares. 
 
Só depois é que o órgão ambiental vai decidir se concede o licenciamento ambiental, 

dividido em três etapas. A primeira seria a licença ambiental prévia, uma espécie de 
autorização do projeto. Depois, seria necessária a expedição da licença de instalação 

para início das obras e, por último, licença de operação. 
 
José Richa Filho, secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, afirma que a 

licença prévia não deve sair antes de dez meses. Nesse período, o governo ainda 
precisa definir como fará o financiamento da obra, caso ela seja autorizada. O caminho 

em estudo, segundo o secretário, seria parceria público-privada e a construção de uma 
pista simples na nova rodovia, para depois duplicá-la. 
 

Projeto quer tornar Pontal do Paraná zona portuária 
Com projeto de infraestrutura para Pontal do Paraná, o governo quer tornar a região 

do litoral paranaense uma zona portuária. A faixa de infraestrutura ligaria até a Ponta 
do Poço, onde está a zona portuária da região. O local conta apenas com a Techint 
operando e é esperada a construção do Terminal Portuário Porto Pontal, além de outros 

empreendimentos portuários privados. 
 

“Vamos desenvolver a vocação natural da cidade com a zona portuária”, afirma José 
Richa Filho, secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná. O secretário também 
destaca que o município de Pontal vive uma “situação deprimida”, com uma série de 

dificuldades porque tem somente a PR-412 como principal via, misturando diversos 
tipos de tráfego em um só local. 

 
A proposta de transformar Pontal em uma região portuária é vista com bons olhos pela 
Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Pontal do Paraná. Segundo seu 

presidente, Gilberto Espinosa, com as obras o município “sairia de uma situação de 
penúria para uma situação de destaque portuário e turístico”. 

 
Ele destaca o crescimento da arrecadação municipal com a possível instalação de 
terminais portuários na região e a valorização do mercado imobiliário. Também crê 

que o projeto geraria empregos, principalmente fora da temporada, única época em 
que a região recebe turistas e movimenta o comércio. “O que precisaríamos é cria um 

observatório social para ver se o que seria arrecadado seria revertido em benefício 
para o município”, diz Espinosa. 

 
Ricardo Bueno Salcedo, diretor do Terminal Portuário Porto Pontal, afirma que sem a 
construção da nova estrada não há condições de o terminal operar. A empresa 

responsável pelo empreendimento, a JCR Participações, doou ao governo o projeto de 
engenharia da faixa de infraestrutura realizado há cerca de três anos.  

 
Para ambientalistas, projeto traz riscos ao meio ambiente 
A principal polêmica em torno do projeto está no seu impacto ambiental e nos efetivos 

ganhos para a população. Em artigo publicado na Gazeta do Povo, a coordenadora 
executiva do Observatório de Conservação Costeira do Paraná (OC2), Dailey Fischer, 

e o professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Junior Ruiz Garcia, afirmam 
que o projeto é um cavalo de troia para Pontal do Paraná. 
 

Eles defendem que o projeto visa atender interesses da indústria portuária e que a 
construção de uma nova rodovia com tráfego intenso de caminhões traria poluição 



química e degradação ambiental. Outra preocupação apontada por ambientalistas 
consultados pela reportagem é que as obras causem supressão de mata nativa, com 
prejuízos para a biodiversidade do estado. Além disso, poderia afetar a região de 

mangue e os mananciais, o que traria prejuízos para toda à população. 
 

Jorge Augusto Callado, presidente do Conselho Regional de Biologia, afirma que é 
preciso desenvolver o projeto dentro dos parâmetros ambientais seguros para se 

preservar a região. Ele também condiciona a aprovação do projeto à adoção de 
medidas compensatórias e mitigatórias para diminuir os prejuízos causados pela 
construção e desenvolvimento da zona portuária. 

 
O professor do departamento de infraestrutura da UFPR, Eduardo Ratton, lembra que 

o projeto terá que passar por valoração, ou seja, terá que ser colocado na balança os 
pontos positivos e os negativos para estabelecer se ele tem condições de ser aprovado 
ou não. Caso os pontos positivos sejam maiores que os negativos, seriam criadas 

medidas mitigatórias para compensar os danos ambientais. 
 

O secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, José Richa Filho, afirma que a 
faixa de infraestrutura vai melhorar o zoneamento da cidade, estabelecendo, em 
conjunto com o Plano de Diretor, as áreas que seriam de preservação e quais poderiam 

ser ocupadas. Ele também afirma que a atividade portuária não vai prejudicar o 
turismo da região.  

 
Pontal do Paraná, em números 
Com uma população de quase 25 mil habitantes, Pontal do Paraná tem PIB de R$ 358 

milhões e o setor de serviço como a principal atividade arrecadadora de impostos. 
 

Obras em Pontal do Paraná 
Projeto do governo do Paraná prevê a construção de uma faixa de infraestrutura em 
Pontal do Paraná para desafogar a PR-412 e para ligar a PR-407 à Ponta do Poço, no 

balneário de Pontal do Sul, onde estará localizada a Zona Especial Portuária.  
 

As principais obras seriam a construção da nova rodovia, a dois quilômetros da PR-
412, e o canal de dragagem. O projeto, porém, passou pela sua primeira audiência 
pública ontem (23) e depende de estudos complementares e licenças ambientais para 

sair do papel. 
 

 



Estrutura  

 
 

Artigo: Mistérios rondam o aumento da passagem de ônibus em Curitiba 

07/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Mistérios insondáveis ainda rondam a repentina decisão do prefeito Rafael Greca de 

antecipar em um mês o reajuste da passagem de ônibus, com o agravante de elevá-
la de R$ 3,70 para R$ 4,25 numa só pancada. Não à toa, passageiros reclamam do 
aumento bem acima da inflação num momento de desemprego brutal e acentuada 

queda de renda da população. 
 

Greca dá pistas para desvendar o primeiro mistério ao, repetidamente, afirmar que 
“as coisas custam o que custam. Nem mais nem menos; o justo”. Entretanto, ainda 

sonega ao distinto público, informações sobre como chegou ao valor “justo” que 
decretou e pôs em vigor desde esta segunda-feira (6).  
 

Teria levado em conta estudos técnicos da Urbs, transparentes e debatidos com a 
comunidade, ou apenas atendeu às concessionárias que reivindicavam tarifa técnica – 

aquela que efetivamente entra no cofre das empresas – próxima do valor agora 
definido? 
 

Segundo a prefeitura, com o aumento será possível, por exemplo, substituir até o fim 
do ano os 290 ônibus sucateados que rodam pela cidade. Até já foram encomendados 

à indústria com promessa de entrega em seis meses. Por contrato, a responsabilidade 
de adquirir os veículos é das empresas – logo, chegou-se a uma tarifa que tornará 
possível a elas cumprir a obrigação. 

 
O primeiro sinal de que pode ter havido um acordo prévio com as concessionárias será 

confirmado se, em breve, elas desistirem da ação judicial, deferida liminarmente e 
ainda em vigor, que as desobrigava de renovar a frota. Será sintoma de que uma tarifa 
técnica próxima dos R$ 4,25 está de bom tamanho, inclusive para a recuperação dos 

alegados prejuízos que teriam acumulado nos anos Fruet. 
 

Menos do que isso seria impossível, pois como afirmou o prefeito em sua página no 
Facebook, subsídio nem pensar. “A política de subsidiar o transporte com dinheiro 
público municipal foi anestesia que não funcionou, e apenas adiou responsabilidades.”, 

escreveu, contrariando a história de que a criação dos subsídios teve início em 2011, 
com o governador Beto Richa, nos tempos em que pretendia eleger Luciano Ducci 

prefeito em 2012. Esta prática terminou em Curitiba quando houve a desintegração 
do sistema, mas o subsídio estadual se manteve nas linhas metropolitanas operadas 
em caráter precário por empresas permissionárias, nunca licitadas. 

 
Outro mistério ainda não revelado diz respeito à prometida reintegração metropolitana 

até julho próximo – tarefa conjunta da prefeitura de Curitiba (Urbs) e do governo 
estadual (Comec).  

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/colunistas/celso-nascimento/misterios-rondam-o-aumento-da-passagem-de-onibus-em-curitiba-0uvtyssauqpgsbebjppncojvr


Reintegração válida, porém, só tem sentido se não for apenas operacional, mas 
sobretudo se a tarifa for igual para todas as linhas. Tarefa que exigirá uma 
reengenharia financeira do sistema, já que as tarifas vigentes nos municípios vizinhos 

são mais altas do que a praticada em Curitiba. 
 

Uma simples média aritmética embute duas ameaças: ou a passagem de Curitiba 
sofrerá novo aumento ou alguém vai ter de subsidiar a diferença. O mais provável é 

que a opção seja pela primeira hipótese, mas a segunda, por decisão político-eleitoral 
não deve ser descartada. 
 

Há ainda mais: a reintegração também está sendo pensada com a unificação da 
administração dos sistemas urbano de Curitiba e metropolitano. Isto é, uma só 

empresa pública substituiria as duas existentes, Urbs e Comec. É por esta solução que 
torcem os empresários do transporte por lhes dar oportunidade de também unificar os 
sistemas de bilhetagem. 

 
As linhas metropolitanas têm a sua própria bilhetagem, operada pelo consórcio 

Metrocard, que transfere diretamente às empresas as receitas diárias. Em Curitiba, o 
dinheiro dá dois passos: primeiro entra na Urbs, que depois o transfere para as 
concessionárias urbanas com o valor da tarifa técnica e descontadas as multas por 

deficiências na qualidade do serviço. 
 

Substituindo-se o meio de transporte, vale para o futuro do transporte coletivo da 
grande Curitiba a frase do Barão de Itararé: “há algo no ar além dos aviões de 
carreira”. 

 
(Celso Nascimento- colunista do jornal A Gazeta do Povo). 

 

Em 5 anos, Curitiba perdeu 20% dos passageiros de ônibus; tendência é 
piorar 

07/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

O problema é que quanto menor a demanda maior será o preço cobrado na 
catraca 

 
 

A decisão da prefeitura de Curitiba de reajustar a tarifa do transporte coletivo com 
índice maior do que o dobro da inflação deve dificultar ainda mais a tarefa de reverter 

a tendência de queda no total de passageiros transportados pelo sistema da cidade. 
De 2011 para 2016, o total de passageiros pagantes caiu de 246,8 milhões por ano 
para 211 milhões – redução de 20%. E a projeção é de nova queda para 2017.  

 
O problema é que quanto menor a demanda maior será o preço cobrado na catraca, 

uma vez que a tarifa do setor leva em conta a quantidade de passageiros 
transportados. A saída para esse ciclo, segundo representantes das empresas, está 
em oferecer um transporte de qualidade e dividir o custo da tarifa com toda a 

sociedade e não apenas com os passageiros.  
 

A primeira parte dessa equação, a qualidade, é um dos alvos da justificativa do prefeito 
Rafael Greca (PMN) para o aumento da tarifa de R$ 3,70 para 4,25. No anúncio, ele 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/em-5-anos-curitiba-perdeu-20-dos-passageiros-de-onibus-tendencia-e-piorar-7qyt68u2nls4uxsmvgomombaf
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/em-5-anos-curitiba-perdeu-20-dos-passageiros-de-onibus-tendencia-e-piorar-7qyt68u2nls4uxsmvgomombaf
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http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/diferenca-entre-inflacao-e-reajuste-do-onibus-em-curitiba-e-a-maior-desde-2011-675qn92dnx0z5hgykivj8ddy4
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prometeu renovar a frota vencida em até seis meses e implantar o Ligeirão no eixo 
Santa Cândida-Capão Raso até o fim deste ano. Um dos problemas da medida, porém, 
é que o passageiro vai pagar essa conta antes de o sistema ser de fato melhorado.  

 
“Se estivéssemos satisfazendo o passageiro de forma concreta, você teria espaço até 

para dar um aumento acima da inflação. Mas o discurso vem na frente: paga primeiro, 
para depois você aproveitar. Isso causa alguma desconfiança no usuário, que ainda 

não está recebendo o que é prometido para o futuro”, disse Marcos Bicalho, diretor 
administrativo e institucional da Associação Nacional das Empresas de Transportes 
Urbanos (NTU). 

 
Já o subsídio para custear parte da tarifa parece distante do que o prefeito pretende 

para o setor. Em um texto postado na sua conta no Facebook, Greca criticou o 
expediente. “A política de subsidiar o transporte com dinheiro público municipal foi 
anestesia que não funcionou, e apenas adiou responsabilidades”, disse o prefeito na 

rede social.  
 

Ainda sem a qualidade prometida, não foram poucas as pessoas que disseram estudar 
novas alternativas de transporte para deixar de lado o ônibus durante as primeiras 
horas de vigência do novo valor.  

 
E a própria Urbs já projeta uma queda de 8% no total de passageiros transportados 

neste ano em relação a 2016, seguindo uma tendência que vem desde 2011. Vale 
destacar, porém, que a empresa da prefeitura não poderia prever cenário que não 
fosse o mais realista possível. Por contrato, essa projeção precisa seguir a lógica 

porque ela é é um dos elementos que definem a tarifa técnica do setor.  
 

Transporte coletivo perde passageiros em todo o Brasil 
A queda na demanda do transporte coletivo não é exclusividade de Curitiba. 
Levantamento divulgado pela Associação Nacional das Empresas de Transportes 

Urbanos (NTU) no ano passado mostrou que os sistemas de transporte coletivo no 
Brasil perderam, em média, 14,2 milhões de passageiros por mês entre 2014 e 2015– 

4,2% de redução média.  
 
Mas houve quem sentisse menos essa perda. No ano mais agudo da crise econômica, 

em 2015, São Paulo viu sua demanda pelo transporte coletivo encolher apenas 0,87% 
em relação ao ano anterior.  

 
Nesse período, a cidade vu explodir a quantidade de faixas exclusivas, que ajudam a 
dar mais velocidade operacional ao ônibus, e também o valor do subsídio pago pelo 

município ao sistema. A gestão do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), que defendia a 
medida, terminou 2016 com subsídios na ordem de R$ 2 bilhões anuais.  

 
E a atual gestão João Dória (PSDB) parece encarar a situação da mesma forma: ele 

prometeu não reajustar o preço da tarifa em 2017, mesmo sabendo que isso 
aumentaria o subsídio pago pelo município.  
 

O problema desse expediente, entretanto, é que ele fica a gosto do gestor da ocasião 
e da situação econômica do país. Em nome de um ajuste fiscal, por exemplo, o governo 

do Mato Grosso do Sul retirou neste ano a isenção do ICMS do óleo diesel. Segundo 
cálculos das empresas locais, isso aumentou o custo do transporte em R$ 0,22 em 
Cuiabá. O governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão (PMDB) cortou o subsídio 

que mantinham o Bilhete Único.  
 

No Paraná, o governador Beto Richa (PSDB) reduziu seu subsídio ao enfrentar uma 
briga pública com o ex-prefeito da capital Gustavo Fruet (PDT). O governo do estado 

hoje desembolsa para as linhas metropolitanas um valor menor do que pagava para 
todo o sistema dois anos atrás.  
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Para driblar essa questão, há uma proposta de emenda à Constituição tramitando na 
Câmara dos Deputados que pretende destinar ao transporte coletivo parte dos 
recursos obtidos com a venda de combustíveis no país. Naturalmente, a ideia é apoiada 

pelas empresas do setor. Mas ela também conta com o apoio da Frente Nacional de 
Prefeitos.  

 
Queda do número de passageiros 

Em cinco anos, número de passageiros pagantes cai 20% em Curitiba. De acordo com 
a previsão do Setransp, o sistema deve perder outros 13,4 milhões de passageiros em 
2017 

 

 
 

 

Protesto contra o aumento da passagem de ônibus em Curitiba é marcado 

por atos de vandalismo 

07/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Houve pichações a prédios públicos e particulares, os vidros de agências 
bancárias foram quebrados e ocorreram ainda invasões de estações-tubos 

 

 
 
O protesto contra o aumento da passagem de ônibus em Curitiba na noite desta 

segunda-feira (6) registrou atos de vandalismo. Mascarados estavam infiltrados entre 
os manifestantes.  

 
Houve pichações a ônibus e a prédios públicos e particulares, os vidros de agências 
bancárias foram quebrados e ocorreram também invasões de estações-tubos. A tarifa 

passou de passou de R$ 3,70 para R$ 4,25 hoje. Aproximadamente 700 manifestantes 
– de acordo com os organizadores – participaram do ato. 

 
Ao longo do trajeto, alguns manifestantes picharam portas e paredes de lojas, bancos 
e prédios enquanto gritavam palavras de ordem. Em alguns prédios, porteiros e 

proprietários tentavam impedir a ação dos manifestantes, o que gerou pequenas 
confusões. A unidade da Previdência Social, na esquina da Rua XV de Novembro com 

a João Negrão, e a Gazeta do Povo também foram alvo das pichações. 
 
Além disso, algumas estações-tubo foram invadidas. Na Estação Central, um grupo de 

manifestantes permitiu que passageiros entrassem sem pagar passagem por alguns 
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http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/futuro-das-cidades/prefeitos-querem-aumentar-gasolina-para-subsidiar-transporte-coletivo-dincg6pcqfhkcj982xnrsrezx
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minutos. O mesmo tentou ser feito na Praça Carlos Gomes, onde mascarados 
depredaram alguns validadores e agrediram a cobradora (leia mais no box). 
 

No entanto, apesar das pichações e da ação violenta na praça, outra parte dos 
manifestantes pedia que o protesto seguisse de maneira pacífica, apenas com cartazes 

e palavras de ordem contra o prefeito Rafael Greca (PMN) e a Urbs. Em muitos 
momentos, pessoas do próprio ato tentavam impedir a ação dos vândalos. 

 
Cobradora é agredida durante protesto 
Uma cobradora da estação-tubo Carlos Gomes foi agredida por manifestantes durante 

o ato desta segunda-feira (6). De acordo com a trabalhadora, um grupo de 20 
mascarados invadiu onde ele trabalha e passaram a ameaçá-la. “Eles chegaram me 

mandando liberar a catraca e sair”, conta. “Disseram que, se não saísse, as coisas iam 
complicar”. 
 

Segundo ela, enquanto alguns mascarados a ameaçavam, outros quebravam os 
validadores da estação. Quando se levantou para obedecer ao grupo, a cobradora 

conta que foi empurrada e bateu o braço na estrutura da estação. “Tudo aconteceu 
em questão de segundos”.  
 

Ela foi atendida por passageiros que acompanharam tudo. Uma equipe do Samu foi 
chamada para atender o caso. 

 
Apesar do susto, a cobradora continuou a trabalhar até o fim da noite. 
 

Ação da PM 
A confusão se intensificou na altura do Terminal Guadalupe, quando equipes da Polícia 

Militar passaram a acompanhar o protesto e mascarados começaram a quebrar 
vidraças de bancos na Rua João Negrão. Em pouco tempo, mais veículos da PM 
chegaram e policiais da Rotam e do Bope passaram a pressionar os manifestantes. Em 

pouco tempo, a polícia começou a disparar bombas de efeito moral e a prender alguns 
dos manifestantes. 

 
Na altura da Avenida de Setembro, a Polícia Militar passou a agir com mais força e 
voltou a soltar bombas, gás e balas de borracha para dispersar o grupo. Várias equipes 

foram enviadas para o local, inclusive a Rone. Manifestantes foram presos. De acordo 
com a PM, a ação teve início por causa da atividade de black blocs infiltrados no 

protesto e dos atos de vandalismo praticados por eles. A essa altura da manifestação, 
o número de mascarados já era bem pequeno. 
 

Após o confronto na Sete de Setembro, o ato já estava em número bem reduzido e 
seguiu pela Rua Tibagi. Manifestantes usavam sacos de lixo para tentar barrar o 

avanço dos policiais, enquanto outros usavam as próprias sacolas como arma contra 
os policiais. Ao arremessarem o pacote contra a PM, eram atacados com mais bala de 

borracha. 
 
A ação voltou para o Terminal Guadalupe, onde a polícia fechou o trânsito e conduziu 

os poucos manifestantes pela Rua André de Barros. Algumas viaturas seguiram na 
contramão, o que forçou motoristas que passavam pela região a tentarem dar meia-

volta e complicar ainda mais o trânsito na região central.  
 
Quando o grupo chegou na esquina com a Avenida Marechal Floriano, os policiais 

voltaram para as viaturas e seguiram em perseguição a alguns manifestantes que 
ainda restavam. Já não havia confronto, apenas palavras de ordem do grupo que não 

passava de algumas poucas dezenas e que logo se dispersou.Depois dessa confusão, 
alguns manifestantes acabaram sendo preso — incluindo mulheres.  
 

A reportagem encontrou uma garota que alegou ter sido atacada por policiais. Caída 
no chão e com dificuldade de respirar, ela dizia ter levado um murro da PM. Amigos 



ajudavam-na a se levantar. Policiais no local reforçaram que apenas agiram para pedir 
a ação de black blocs. 
 

A situação se normalizou por volta das 21h30, quando os policiais se reagruparam em 
torno da Praça Rui Barbosa e apenas alguns jornalistas e curiosos continuavam 

acompanhando a operação. 
 

Ações judiciais 
Os deputados estaduais Ney Leprevost (PSD) e Tadeu Veneri (PT) prometem entrar 
com medidas judiciais questionando o aumento na tarifa de ônibus em Curitiba. 

 
Bandeiras 

Quando o ato começou na Praça 19 de Dezembro e ainda era pacífico, bandeiras de 
sindicatos e movimentos sociais, cartazes e falas contra o aumento da passagem 
também eram vistos e ouvidos no protesto.  

 
Aos gritos de “Fora, Greca” e de “transporte público não é mercadoria”, o grupo seguiu 

pelas ruas do Centro de cidade.  
 
“O nosso objetivo hoje é exigir a retirada imediata desse aumento absurdo da tarifa. 

Há uma máfia do transporte em que somente algumas famílias enriquecem e somos 
contra isso. Existem estudos que questionam a legitimidade desses contratos e, mais 

uma vez, o prefeito mostra de que lado está usando a crise como desculpa para fazer 
um aumento desses”, afirmou Evandro Castanheira – um dos organizadores do ato e 
membro do grupo CWB Resiste – no início do protesto. 

 
 Segundo ele, o objetivo do grupo não é a quebradeira, embora entenda quem age 

dessa forma nas manifestações. “Outros grupos que participam do ato estão 
indignados e agem assim. A gente entende. Não é nossa política, mas também não 
criminalizamos por acreditarmos que não é assim que se resolve. É preciso ouvir”. 

 

Greve dos vigilantes nesta terça pode afetar bancos, comércio, órgãos 
públicos 

07/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

 
 

Os vigilantes de Curitiba e região metropolitana vão parar as atividades a partir da 
zero hora desta terça-feira (7). Ainda não se sabe ao certo quantos trabalhadores 

devem aderir à greve, mas a paralisação pode afetar agências bancárias, comércio em 
geral, indústria, órgãos públicos e todos os demais locais onde há vigilância privada. 
 

A greve, a princípio, é por tempo indeterminado. Na última assembleia feita, na sexta-
feira (3), cerca de 300 profissionais aprovaram o indicativo. Atualmente, 9 mil 

trabalhadores atuam no setor em Curitiba e RMC, por isso, na manhã desta terça-feira 
(7), os vigilantes devem fazer nova assembleia, na Praça Santos Andrade, a partir das 
7h, para confirmarem detalhes sobre a paralisação. 

 
Reivindicações 

O pedido dos trabalhadores é de que haja aumento de 5% além do cálculo anual do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Eles também pedem que o vale 
alimentação, que hoje é de R$ 25,04, passe para R$ 30. 
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Caso o pedido dos vigilantes fosse atendido, o salário iria dos atuais R$ 1561 para 
aproximadamente R$ 1700. A greve foi aprovada, pois o sindicato patronal ofereceu 
apenas o INPC no piso, que elevaria o salário para R$ 1.654 e aumento de R$ 1,46 no 

vale-alimentação, deixando o valor em 26,50. 
 

Conforme o Sindicato dos Vigilantes de Curitiba e Região, com a falta de segurança 
pública e o aumento da criminalidade, os trabalhadores têm sofrido muitos ataques de 

bandidos. “Por isso o trabalhador esperava um maior reconhecimento profissional e 
não apenas a reposição da inflação em todas as verbas salariais”, diz a nota do 
sindicato. 

 

Febraban diz que não há ‘bala de prata’ para spread 

07/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Em meio ao aumento da pressão dentro e fora do governo para que os grandes bancos 

reduzam as taxas de juros dos empréstimos bancários, o presidente da Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban), Murilo Portugal, afirmou que não há “bala de prata” 

para resolver o problema do spread elevado no Brasil.  
 
Segundo Portugal, os bancos já começaram o processo de redução dos spreads – que 

é a diferença entre o custo de captação do banco e o que ele cobra dos seus clientes 
nos empréstimos. O recuo nos spreads que estão presentes nas taxas de 

financiamento das empresas e pessoas físicas vai continuar, assegurou o presidente 
da Febraban.  
 

“Para o setor bancário é importante ter taxas bancárias menores”, disse ele, 
ressaltando que os bancos vão trabalhar para atacar, junto com o Banco Central, os 

gargalos responsáveis pelo spreads elevados.  
 
Mas negou que os bancos estejam sofrendo pressão do governo para reduzir os 

spreads e ressaltou que o BC está tratando o assunto de forma “racional” para fazer o 
melhor diagnóstico do problema.  

 
“Sem um bom diagnóstico, acabamos correndo o risco de se tomar os remédios 
errados”, advertiu ele, lembrando a tentativa que foi feita durante o governo Dilma 

Rousseff, em 2012, quando a equipe econômica acionou os bancos públicos para 
pressionarem a queda dos spreads pelos bancos privados.  

 
Essa é a primeira vez nos últimos anos que a Febraban expõe a sua avaliação 
detalhada sobre o problema. Na véspera do debate no BC sobre medidas para a 

redução do spread e do custo do crédito no Brasil, nesta terça-feira, 7, o presidente 
da Febraban disse que o tema é “mal compreendido” no País. Ele procurou desconstruir 

a avaliação corrente de que a alta concentração bancária provoca baixa competição 
entre as instituições no sistema financeiro e, consequentemente, é responsável pelos 

spreads altos.  
 
Em contraposição à crítica, Portugal disse que, embora a concentração seja realmente 

alta, há competição entres os bancos. Entre as principais razões para as taxas de 
spread altas, ele apontou o risco elevado dos bancos com inadimplência. Mas o 

problema maior, na sua avaliação, é a difícil recuperação do crédito no Brasil em 
comparação aos outros países. 
 

Meirelles: simplificação tributária será implementada até o fim do ano 

07/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O governo prepara um programa de simplificação tributária que será adotado até o 
fim do ano. A promessa foi feita pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Temas 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/febraban-diz-que-nao-ha-bala-de-prata-para-spread/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/meirelles-simplificacao-tributaria-sera-implementada-ate-o-fim-do-ano/


mais espinhosos como a reforma do sistema estadual do ICMS ou do PIS/Cofins, 
porém, demandarão mais tempo, reconheceu o ministro.  
 

“A simplificação de procedimentos tributários será implementada até o fim do ano. 
Essa é uma medida de maior importância porque hoje as empresas dispendem 

recursos humanos e técnicos importantes para simplesmente pagar impostos”, disse 
o ministro após cerimônia para divulgar mudança no programa Minha Casa Minha Vida. 

A mudança, disse Meirelles, fará com que o pagamento de impostos “seja racional, 
simples e rápido”.  
 

O ministro da Fazenda notou, porém, que alguns temas demandarão mais tempo do 
governo para avanços. Ele deu como exemplo o complexo sistema estadual do ICMS 

e a estrutura do federal PIS/Cofins. Nesses casos, disse o ministro, a mudança “vai 
demandar mais tempo”.  
 

“Isso é a simplificação tributária no sentido de racionalizar e simplificar toda a 
estrutura tributária do Brasil. Esse é um projeto com prazo maior, mas certamente 

muito importante tal qual outros projetos que eram julgados como impossíveis como 
a questão do teto do gasto”, disse Meirelles. “Também vamos enfrentar e será bem 
sucedido.” 

 

Emprego tem perspectiva de melhora, mas situação atual ainda é dura, diz 
FGV 

07/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A melhora no humor dos empresários indica uma perspectiva de melhora no mercado 
de trabalho no longo prazo, mas os trabalhadores ainda vivenciam a situação atual de 

forma bastante dura, segundo dados dos indicadores antecedentes do mercado de 
trabalho divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A expectativa é que a taxa 
de desemprego permaneça em deterioração até o segundo trimestre do ano, com 

melhora gradual a partir do terceiro trimestre, estimou o pesquisador Fernando de 
Holanda Barbosa Filho, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV).  

 
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) avançou 5,6 pontos em janeiro ante 
dezembro, para o patamar de 95,6 pontos, o maior nível desde maio de 2010 (98,7 

pontos). Quando há aumento, a tendência é que haja geração de vagas.  
 

Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) recuou 1,0 ponto em janeiro, para 
103,6 pontos. O movimento interrompe uma sequência de quatro altas consecutivas. 
Quando o índice tem redução, significa melhora na avaliação dos consumidores sobre 

momento atual do mercado de trabalho.  
 

“Tem uma perspectiva de melhora, mas a situação atual ainda está bastante 
complicada”, resumiu Barbosa Filho.  

 
Os componentes que mais contribuíram para a alta do IAEmp em janeiro foram os 
indicadores que medem a expectativa com a situação dos negócios para os próximos 

seis meses e o ímpeto de contratações nos próximos três meses, ambos da Sondagem 
da Indústria. Segundo Barbosa Filho, o otimismo maior da indústria quanto ao futuro 

estaria influenciado pelo início do ciclo de redução na taxa básica de juros, a Selic.  
 
“A inflação se mostrando mais comportada abre um espaço maior ainda, mostra que 

o Banco Central tem mais combustível para baixar juros do que tinha antes”, disse o 
pesquisador, lembrando que o movimento deve contribuir para uma aceleração cíclica 

da economia mais adiante.  
 
No caso do ICD, apesar da melhora em janeiro em relação ao mês anterior, o indicador 

ainda em patamar elevado demonstra insatisfação dos brasileiros com a situação atual 
do mercado de trabalho.  
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“O ICD está num nível muito elevado ainda, o que de certa forma é uma constatação 
de que a recuperação não está acontecendo como o desejado”, completou o 
economista.  

 
O ICD é construído a partir de dados da Sondagem do Consumidor para captar a 

percepção sobre a situação presente do mercado de trabalho, enquanto o IAEmp é 
formado por uma combinação de informações extraídas das Sondagens da Indústria, 

de Serviços e do Consumidor com o objetivo de antecipar os rumos da taxa de 
desemprego no País. 
 

Instalação de comissão especial da reforma da Previdência é adiada para dia 

9 

07/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
A instalação da comissão especial que discutirá a reforma da Previdência na Câmara 

dos Deputados foi adiada para a próxima quinta-feira, 9. A previsão antes era abrir os 
trabalhos na quarta-feira, mas não houve quórum nesta segunda-feira, 6, no plenário 

da Casa para que fosse feita a leitura do ato de criação da comissão.  
 
Com isso, o ato será lido em sessão na terça-feira, 7. E só depois deste passo que 

passa a contar o prazo de 48 horas para que os líderes indiquem os integrantes da 
comissão. Por isso, o atraso na instalação.  

 
No ato de instalação, será formalizada a posse do deputado Carlos Marun (PMDB-MS) 
no cargo de presidente da comissão especial da reforma da Previdência. É o presidente 

da comissão que indica o relator, que será o deputado Arthur Maia (PPS-BA), como já 
anunciado.  

 
Depois disso, a comissão terá até 40 sessões para deliberar sobre a proposta e votar 
o texto, que ainda precisará ser apreciado em dois turnos pelo plenário da Câmara, 

antes de seguir para o Senado.  
 

A intenção inicial era formalizar a criação da comissão em sessão plenária nesta 
segunda-feira, mas não houve quórum. Apenas 46 deputados marcaram presença, 
menos do que os 51 necessários para abrir a sessão. 

 

Anfir: janeiro segue em queda, mas expectativa para 2017 é de recuperação 

07/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Em janeiro, a indústria de implementos rodoviários ficou no vermelho, seguindo o 

desempenho do mercado em 2016. No primeiro mês do ano foram emplacados 3.473 
implementos rodoviários, 26,31% a menos do que no mesmo período do ano passado. 

  
Em janeiro, o segmento pesado, de reboques e semirreboques, apresentou queda de 

13,66% no número de emplacamentos, para 1.467 produtos, enquanto o segmento 
de leves (carroceria sobre chassis) vendeu 2.006 unidades, 33,44% a menos que em 
janeiro de 2016.  

 
A Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir) está, no 

entanto, otimista para 2017. “Acreditamos que ao final do ano teremos registrado 
desempenho positivo de aproximadamente 10%”, diz o presidente da Anfir, Alcides 
Braga, por meio de nota.  

 
A associação cita planos do governo em realizar novos empreendimentos de 

infraestrutura com mais ações de investimento do BNDES, a expectativa de nova safra 
recorde na agricultura, e resultados dos esforços no mercado externo, a partir do 
projeto de exportação criado em 2016 com a Apex. 
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Superávit da balança comercial na 1ª semana de fevereiro soma US$ 212 

milhões 

07/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A balança comercial brasileira registrou saldo positivo de US$ 212 milhões na primeira 

semana de fevereiro, entre os dias 1 e 5. O montante é resultado de exportações que 
somaram US$ 2,264 bilhões e importações de US$ 2,052 bilhões. No ano, a balança 

acumula superávit de R$ 2,937 bilhões.  
 
Comparadas com a média diária da primeira semana de fevereiro do ano passado, o 

mesmo período de 2017 apresentou crescimento de 7,4% nas exportações, decorrente 
do aumento nas vendas das três categorias de produtos: básicos (+10%), 

manufaturados (+8,9%) e semimanufaturados (+1,3%). Em relação a janeiro, houve 
alta de 11,3%.  
 

Nas importações, houve aumento de 26,2% em relação à primeira semana de 
fevereiro de 2016, com crescimento de gastos com combustíveis e lubrificantes  

(+137,5%), cereais e produtos da indústria de moagem (+32%), equipamentos 
eletroeletrônicos (+22,6%) e veículos automóveis e partes (+21,4%). Em relação ao 
mês de janeiro, houve expansão de 23,5% nas compras do exterior. 

 

Saques da poupança superam depósitos em R$ 10,735 bi em janeiro 

07/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O volume de recursos que os investidores sacaram da poupança em janeiro, já 

descontados os depósitos, somou R$ 10,735 bilhões, informou nesta segunda-feira, 
6, o Banco Central.  

 
Este resultado, apesar de negativo, foi melhor que a retirada líquida de R$ 12,032 
bilhões verificada em janeiro de 2016. Em dezembro do ano passado, houve captação 

líquida positiva de R$ 10,669 bilhões.  
 

Tradicionalmente, nos meses de janeiro as famílias costumam aplicar menos recursos 
na poupança. Isso ocorre porque boa parte da renda é direcionada a despesas de início 
de ano, como o pagamento de matrículas escolares e IPTU.  

 
Em 2015 e 2016, a crise econômica acirrou os saques durante o mês de janeiro, com 

as famílias mais retirando do que colocando recursos na poupança para fazer frente 
às despesas. Neste início de 2017, o fenômeno voltou a ocorrer.  
 

No primeiro mÊs do ano, de acordo com o BC, o total de aplicações foi de R$ 166,121 
bilhões e o de saques, de R$ 176,856 bilhões. O estoque do investimento na poupança 

está em R$ 658,567 bilhões, já considerando os rendimentos de R$ 4,310 bilhões de 
janeiro.  

 
Além da crise econômica, a poupança tem perdido espaço para outros investimentos, 
considerados mais atrativos. A remuneração da poupança é formada por uma taxa fixa 

de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR) – esse cálculo vale para quando a Selic 
(a taxa básica de juros) está acima de 8,5% ao ano. Atualmente, ela está em 13,00% 

ao ano.  
 
Em janeiro, a poupança rendeu 0,67% enquanto o CDI – principal referência para 

aplicações de renda fixa – subiu 1,08% e a Bovespa teve valorização de 7,38%, 
conforme a consultoria Economatica. O IGPM – índice de inflação medido pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) – registrou taxa de 0,64% no mês passado. 
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Anfavea vê queda nas vendas desacelerando e espera estabilização já no 1º 

tri 

07/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A queda de 5,2% no mercado de veículos em janeiro, na comparação com janeiro do 

ano passado, frustrou as montadoras, mas o setor segue acreditando em crescimento 
nas vendas em 2017, com uma estabilização já no primeiro trimestre, afirmou nesta 

segunda-feira, 6, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea), Antonio Megale.  
 

Megale disse que estava esperando que as vendas em janeiro fossem “um pouco 
melhor” do que janeiro do ano passado, mas ressaltou que, embora o mercado ainda 

esteja em queda, o ritmo de contração tem ficado menor.  
 
“Em janeiro do ano passado, a queda foi de 38% e nós fechamos o ano com recuo de 

20%. Em dezembro de 2016, a baixa foi em torno de 10%. Então, com uma queda de 
5,2% em janeiro, significa que o mercado vem caindo menos”, afirmou.  

 
Com o mercado caindo cada vez menos, Megale acredita que as vendas devem chegar 
a uma estabilização já no primeiro trimestre deste ano. Ele destacou também que a 

concessão de crédito “está um pouco melhor”, embora ainda com restrição. O 
executivo citou que a participação dos financiamentos no mercado subiu para 54,1%, 

depois de terminar 2016 a 53%.  
 
A projeção da Anfavea para o ano inteiro é de crescimento de 4% nas vendas. Com 

tal expectativa, as montadoras têm elevado a produção. Em janeiro, o avanço foi de 
17,1% em relação a janeiro do ano passado.  

 
Com o aumento na produção acompanhado de uma queda nas vendas, os estoques 
cresceram. Segundo Megale, este avanço nos estoques indica que as montadoras 

“estão se preparando” para um aumento na demanda nos próximos meses.  
 

Essa preparação das montadoras também tem como alvo o avanço das exportações. 
Em janeiro, o número de veículos vendidos ao exterior alcançou 37.189 unidades, o 
maior resultado para meses de janeiro desde 2008. Em relação a janeiro do ano 

passado, houve crescimento de 56%. 
 

Venda de caminhões em janeiro é a menor para o mês desde 1997, diz 

Anfavea 

07/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O mercado de caminhões terminou janeiro com o menor nível de vendas para o mês 

desde 1997, informou nesta segunda-feira, 6, a Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores (Anfavea). Foram 2.947 unidades emplacadas no primeiro 

mês de 2017, queda de 33,3% em comparação com igual mês de 2016.  
 
Segundo Marco Saltini, vice-presidente da Anfavea responsável pela área de 

caminhões, sem considerar janeiro de 1997, o resultado de janeiro de 2017 seria o 
pior do segmento em sua história. No entanto, ele disse que o desempenho não 

representa a situação do mercado hoje, já que os emplacamentos de caminhões 
costumam demorar de dois a três meses depois que saem das fábricas.  
 

“Os dados de janeiro refletem o que foi o mercado em outubro e novembro, que foram 
meses de muita incerteza no ambiente político em razão das eleições municipais”, 

explicou Saltini. A expectativa da Anfavea para este ano é de crescimento de 6,4% 
nas vendas de veículos pesados (caminhões e ônibus). 
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No Brasil, Temer discute com Macri ‘guerra das autopeças’ 

07/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Em um raro momento de visões convergentes sobre a condução da economia, os 
presidentes de Brasil e Argentina devem se reunir na terça-feira, 7, e reforçar a ideia 

de uma aliança para a retomada do crescimento em ambos os países. 
 

No entanto, há pelo menos um ponto de tensão na conversa: o novo regime de 
autopeças argentino.  
 

Criado no ano passado, o regime dá créditos tributários às montadoras pela aquisição 
de componentes de fabricação local. Do ponto de vista do setor brasileiro, trata-se de 

uma “guerra fiscal”.  
 
Em sua primeira viagem internacional como presidente, em setembro passado, Michel 

Temer foi a Buenos Aires e pediu ao presidente da Argentina, Maurício Macri, que 
adiasse a implementação das regras, no que foi atendido. Agora, porém, negociadores 

dizem que eles estão dispostos a implementá-la, apesar das pressões brasileiras em 
contrário.  
 

“Esse tema vem sendo objeto de discussões intensas em nível ministerial”, confirmou 
o subsecretário-geral da América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, 

Paulo Estivallet de Mesquita. Ele disse que há preocupação, porque “aspectos nesse 
regime não nos parecem compatíveis com normas da OMC ou mesmo as acordadas 
bilateralmente”. Por isso, confirmou ele, o assunto está na pauta dos dois presidentes 

“com grande prioridade”.  
 

O governo brasileiro ainda não decidiu se recorrerá à OMC para derrubar o regime 
argentino, caso seja implementado. “Mas o governo tomará medidas necessárias para 
assegurar os interesses da geração de empregos e da produção industrial brasileira”, 

afirmou Mesquita. Ele acrescentou que o programa argentino reflete, para o Brasil, 
“uma visão anterior sobre como organizar a produção”, referindo-se ao governo 

anterior, de Cristina Kirchner.  
 
Açúcar  

Técnicos informam que as reuniões preparatórias tampouco conseguiram avançar em 
outro tema de interesse do Brasil: a remoção de barreiras argentinas ao açúcar. Mas, 

do ponto de vista do governo, o fato de os argentinos aceitarem discutir o tema já é 
positivo. Segundo fontes, esse tema ficou como um “tabu” durante muitos anos.  
 

“O açúcar é praticamente o único produto não integrado ao livre comércio no 
Mercosul”, disse o diretor executivo da Unica (União da indústria de cana-de-açúcar), 

Eduardo Leão. Os argentinos aplicam ao produto brasileiro duas taxações, uma fixa 
de 10% e outra móvel conforme a variação do preço internacional, o que inviabiliza as 

vendas para lá. Isso é feito para proteger os produtores locais.  
 
Leão explicou que o maior problema disso para os produtores brasileiros é o fato de 

que o açúcar não fazer parte do livre comércio no Mercosul prejudica o setor nos 
acordos que o bloco pretende fechar com a União Europeia, Cuba e outros.  

 
No mais, Brasil e Argentina esperam avançar em acordos sobre investimentos e 
compras governamentais, embora sem previsão de um ato que venha a ser assinado 

pelos dois presidentes. Deverá haver, porém, medidas no âmbito dos ministérios a 
serem anunciadas. 

 
 
 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/no-brasil-temer-discute-com-macri-guerra-das-autopecas/


Venda de veículos em janeiro cai 5,2% ante mesmo mês de 2016, diz Anfavea 

07/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A venda de veículos novos no Brasil alcançou 147.219 unidades em janeiro, queda de 
5,2% em comparação com igual mês do ano passado e tombo de 28% sobre o 

resultado de dezembro, informou nesta segunda-feira, 6, a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).  

 
Por segmento, os automóveis e comerciais leves, juntos, somaram 143.768 vendas 
em janeiro, retração de 4% em relação a janeiro de 2015 e contração de 27,8% ante 

o volume de dezembro.  
 

Entre os pesados, foram 2.947 caminhões vendidos no primeiro mês de 2017, baixa 
de 33,3% ante igual mês do ano passado e recuo de 33,8% sobre o resultado do 
último mês de 2016. No caso dos ônibus, as marcas venderam 504 unidades em 

janeiro, queda de 51,2% sobre o resultado de igual mês do ano passado e tombo de 
24,3% em relação a dezembro.  

 
Estoques  
Em relação aos estoques, os pátios das montadoras e das concessionárias terminaram 

o mês com 186,4 mil veículos à espera de um comprador. O estoque é suficiente para 
38 dias de venda, considerando o ritmo das vendas registrado em janeiro. Em 

dezembro, o número de veículos estocados (176,2 mil) era suficiente para 36 dias de 
vendas, também considerando o ritmo de janeiro. Segundo a Anfavea, o ideal é que 
os estoques sustentem cerca de 30 dias de vendas.  

 
Produção  

A produção das montadoras instaladas no Brasil cresceu 17,1% em janeiro deste ano 
ante janeiro do ano passado, mas caiu 12,9% em comparação com dezembro, 
informou a Anfavea. No primeiro mês do ano, foram produzidas 174.064 unidades, 

entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.  
 

Por segmento, os automóveis e comerciais leves, juntos, somaram 168.513 unidades 
em janeiro, alta de 17,5% em relação a janeiro do ano passado, porém queda de 
13,5% ante dezembro.  

 
Entre os pesados, foram 4.482 caminhões produzidos no mês passado, expansão de 

7,8% ante igual mês de 2015 e crescimento de 9,3% sobre o volume de dezembro. 
No caso dos ônibus, as montadoras produziram 1.069 unidades no primeiro mês de 
2017, contração de 9,1% sobre o resultado de igual mês do ano passado, mas avanço 

de 9,9% em relação ao último mês de 2016.  
 

Exportações  
De acordo com a Anfavea, as exportações em valores de veículos e máquinas agrícolas 

somaram US$ 809,807 milhões em janeiro, alta de 47,9% na comparação com janeiro 
do ano passado, mas queda de 13,2% ante dezembro.  
 

No primeiro mês de 2017, foram exportadas 37.189 unidades de automóveis, 
comerciais leves, caminhões e ônibus, o que representa expansão de 56% na 

comparação com janeiro do ano passado, mas recuo de 40,8% ante dezembro.  
 
Nível de Emprego  

O nível de emprego nas montadoras ficou praticamente estável no primeiro mês de 
2017. Foram eliminadas apenas 53 vagas em janeiro. Considerando os últimos 12 

meses, são 8.469 vagas a menos.  
 
Com isso, a indústria conta hoje com 121.125 funcionários, recuo de 6,5% em relação 

ao nível de janeiro do ano passado. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/venda-de-veiculos-em-janeiro-cai-52-ante-mesmo-mes-de-2016-diz-anfavea/


Cesta básica cai em Curitiba. Batata e tomate ajudam a baratear a refeição 

07/02/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

Em janeiro cesta básica caiu 2,97% ante dezembro. Curitiba teve a 5ª maior 
queda 

 
 
Em janeiro de 2017, a Cesta Básica de Curitiba calculada pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) apresentou queda de 

2,97%, favorecido pela baixa no preço do quilo da batata (que ficou 29,58% mais 
barata), o tomate (-19,94%), o litro do leite (-6,13%), o feijão (-3,63%), a banana (-

2,27%), a farinha de trigo (-1,38%), e a manteiga (-1%). 
 
Curitiba teve a quinta maior queda entre as 20 capitais que tiveram redução de preços, 

passando de R$ 409,86 em dezembro de 2016 para os atuais R$ 397,69. Deste modo, 
a capital paranaense teve o décimo maior valor entre as 27 capitais pesquisadas. 

 
O custo da ração alimentar essencial mínima para uma família curitibana (1 casal e 2 
crianças), foi de R$ 1.193,07, ou necessário 1,27 salários mínimos somente para 

satisfazer as necessidades do trabalhador e sua família com alimentação no mês de 
janeiro de 2017. 

 
A cesta básica teve um custo mensal de R$ 397,69, apresentando uma variação de 
mensal de -2,97%, tendo um custo diário de R$ 13,26. Na comparação anual do 

mesmo mês, ou seja, janeiro de 2017 em relação a janeiro de 2016, a cesta básica de 
Curitiba teve uma redução de 0,19%, sendo a menor redução entre as treze capitais 

que tiveram queda no mesmo período. 
 
Dos 13 produtos pesquisados, seis registraram alta em janeiro de 2017 em relação a 

dezembro de 2016: o óleo de soja (14,00%), o café (2,96%), o açúcar (1,29%), o 
arroz (1,05%), o pão (0,55%), e a carne (0,31%). 

 

 
O que subiu e o que baixou 

O que subiu 
Óleo de soja 14% 

Café 2,96% 
Açúcar 1,29% 
Arroz 1,05% 

Pão 0,55% 
Carne 0,31% 

  
O que baixou 

Batata -29,58% 
Tomate -19,94% 
Leite -6,13% 

Feijão -3,63% 
Banana -2,27% 

Farinha de trigo -1,38% 
Manteiga -1% 
 

 

http://www.bemparana.com.br/noticia/486830/cesta-basica-cai-em-curitiba.-batata-e-tomate-ajudam-a-baratear-a-refeicao


 
Rápida 
 

A mais cara 
A cesta básica mais cara entre as capitais brasileiras, segundo o Dieese, é a de Porto 

Alegre (R$ 453,67), seguida de Florianópolis (R$ 441,92) e Rio de Janeiro (R$ 440,16). 
Os menores valores médios foram observados em Rio Branco (R$ 335,15) e Recife  

(R$ 346,44). Em janeiro, o custo do conjunto de alimentos essenciais diminuiu em 20 
das 27 capitais do Brasil. As reduções mais expressivas ocorreram em Rio Branco (-
12,82%), Cuiabá (-4,16%), Boa Vista (-3,94%), Campo Grande (-3,63%) e Curitiba 

(-2,97%). 
 

Vale capta US$ 1 bilhão no mercado internacional 

07/02/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

A Vale informou que vai captar US$ 1 bilhão com a emissão de títulos no mercado 
internacional feita nesta segunda-feira (6). Os recursos serão usados para resgatar 

dívida com vencimento em 2018. Os títulos têm vencimento em agosto de 2026. Com 
a operação, portanto, a companhia alonga o prazo de sua dívida.  
 

Os papéis renderão aos investidores juros de 6,250% ao ano, superiores aos 4,375% 
vigentes nos títulos com vencimento em 2018 que serão resgatados. A operação foi 

liderada por um consórcio formado por Bradesco, Banco do Brasil, JP Morgan, MUFG 
Securities e Santander.  
 

Segundo a companhia, os novos papéis serão consolidados a títulos emitidos pela 
empresa em agosto de 2016, também no valor de US$ 1 bilhão, formando uma série 

única de papéis.  
 
Em documento sobre a captação enviado à SEC (Securities and Exchange Comission, 

o regulador do mercado de ações dos Estados Unidos), a empresa diz que deve trazer 
novas baixas contábeis no valor de US$ 1,2 bilhão no balanço final de 2016.  

 
A baixa reflete a venda de ativos no segmento de fertilizantes, no valor de US$ 2,5 
bilhões, anunciada em dezembro de 2016. A empresa diz ainda esperar novas baixas 

em razão da expectativa de menores preços de alguns dos seus produtos. O balanço 
será divulgado no dia 23 de fevereiro.  

 

Safra recorde deve impulsionar venda de máquinas agrícolas, diz Anfavea 

07/02/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
Os fabricantes de veículos automotores começaram 2017 com uma queda nas vendas 

de veículos de 5,2% em janeiro em relação ao mesmo período do ano passado. Os 
dados da Anfavea (Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores) 

foram divulgados nesta segunda-feira (6) e frustaram o setor. As informações são da 
Agência Brasil. “O número de janeiro frustrou as nossas expectativas.  
 

Claro que tem a questão da sazonalidade, mas esperávamos chegar, pelo menos, no 
mesmo nível de janeiro de 2016”, disse o presidente da Anfavea, Antonio Megale, 

durante coletiva, em São Paulo, onde apresentou o desempenho da indústria 
automobilística brasileira no primeiro mês de 2017.  
 

A expectativa da associação, no entanto, é que as vendas de máquinas agrícolas e 
rodoviárias deve alavancar o setor. Somente no primeiro mês deste ano houve um 

crescimento interno de 74,9% em relação a janeiro de 2016, e de 42% nas 
exportações.  
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/486825/vale-capta-us-1-bilhao-no-mercado-internacional
http://www.bemparana.com.br/noticia/486724/safra-recorde-deve-impulsionar-venda-de-maquinas-agricolas-diz-anfavea


A previsão da entidade para este ano é de um aumento na produção de 10,7%, 
puxando o crescimento em 13% nas vendas internas, e 6% nas exportações.  
 

“A previsão da safra recorde este ano é positiva para a questão das substituições de 
equipamentos agrícolas. Esperamos boa produtividade nessa safra e nas demais”. Já 

os fabricantes de caminhões tiveram o pior desempenho no mês desde 2006, com 
queda de 33,3% em relação ao mesmo período de 2016.  

 
Megale considerou a situação "dramática" para o segmento, que vem apresentado 
recuos desde 2011. Embora o mercado interno tenha amargado queda nas vendas de 

autoveículos novos, as exportações tiveram crescimento em janeiro de 56% em 
relação ao período anterior.  

 
“Este foi o melhor janeiro desde 2008 nas exportações, isso nos dá a indicação de que 
teremos um bom ano de vendas externas”, disse Megale. Mesmo com as quedas, o 

presidente da Anfavea mantém a projeção do setor para 2017.  
 

“Continuamos com a previsão de crescimento de 4% na venda de autoveículos novos; 
7,2% nas exportações e de 11,9% na produção”. Os postos de trabalho no setor 
seguem estáveis, com ligeira queda em janeiro de 0,04% em relação a dezembro de 

2016. “Este mês já estabilizou a questão de postos de empregos, estamos prontos 
para dar a largada, mas ainda não apresentamos números positivos”, disse.  

 

Dieese apura queda de preço da cesta básica em 20 capitais 

07/02/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
O valor dos alimentos essenciais na mesa dos brasileiros caiu, em janeiro, em 20 das 

27 capitais onde é feita a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, do Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). O quadro 
difere do registrado em dezembro, quando todas as localidades pesquisadas indicaram 

elevação de preços. As informações são da Agência Brasil.  
 

Ao longo de janeiro, a capital do Acre, Rio Branco, foi a que apresentou o maior recuo 
(-12,82%), seguida de Cuiabá (-4,16%), Boa Vista (-3,94%) Campo Grande (-3,63%) 
e Curitiba (-2,97%). Já as altas ocorreram em Fortaleza (4,64%), Aracaju (2,18%), 

Salvador (1,30%), João Pessoa (0,76%), Teresina (0,57%); Manaus (0,18%) e 
Brasília (0,22%).  

 
A cesta mais cara foi encontrada em Porto Alegre (R$ 453,67). O segundo maior valor 
também está no sul do país (Florianópolis, com R$ 441,92) e, na terceira posição, vem 

o sudeste com o Rio de Janeiro (R$ 440,16).  
 

Em sentido oposto, aparecem na lista, com os custos mais baixos, Rio Branco (R$ 
335,15) e Recife (R$ 346,44). No acumulado de 12 meses, houve elevação em 14 

cidades com destaque para Maceió (15,99%); Fortaleza (11,89%) e Belém (8,52%). 
Entre as 13 localidades com redução, as mais expressivas foram anotadas em Belo 
Horizonte (-6,71%); Campo Grande (-4,69%); Palmas (-4,45%) e Brasília (-4,23%).  

 
Pelos cálculos do Dieese, com base na cesta mais cara do país, o trabalhador deveria 

ganhar um salário mínimo de R$ 3.811.29 para sustentar uma família com quatro 
pessoas.  
 

O valor é 4,07 vezes maior do que o atual mínimo (R$ 937,00). Comparado a janeiro 
de 2016, caiu a diferença entre o oficial e o ideal, já que há um ano o teto considerado 

necessário foi estimado em R$ 3.795,24 ou 4,31 vezes mais do que o salário mínio 
vigente naquele período (R$ 880,00).  
 

 

http://www.bemparana.com.br/noticia/486717/dieese-apura-queda-de-preco-da-cesta-basica-em-20-capitais


A pesquisa aponta ainda que, com a correção do piso salarial em 6,48%, o trabalhador 
compromete 91 horas e 48 minutos para ganhar o equivalente para a compra dos 
produtos, tempo inferior ao mensurado em dezembro último (98h58) e em janeiro de 

2016 (97h02).  
 

Considerando o custo da cesta básica e o valor líquido constante no contracheque do 
trabalhador, em que já está descontado o recolhimento da Previdência Social, o 

comprometimento do ganho para adquirir os produtos atingiu em janeiro 45,36%, 
taxa menor do que a de dezembro último (48,89%) e janeiro de 2016 (47,94%).  
 

Na cidade de São Paulo, o custo da cesta recuou 0,68% com valor de R$ 435,89, o 
quarto maior do país. No acumulado de 12 meses, a variação foi negativa em 2,77%. 

Entre os produtos que mais influenciaram esse resultado estão o feijão carioquinha (-
17,75%); a batata (-14,63%); o leite integral (-2,66%) e a farinha de trigo (-0,58%).  
 

Artigo: É hora de repensar a receita neoliberal que propõe abertura irrestrita 

do país 

07/02/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Há mais de duas semanas, o mundo assiste os movimentos do novo presidente dos 

EUA, a surpresa Donald Trump.  
 

Um ano atrás, nem de longe se imaginava que ele, com suas ideias 
superconservadoras, pudesse chegar ao posto mais poderoso do planeta.  
 

Eleito com minoria de votos populares, mas com maioria no Colégio Eleitoral, Trump 
entrou na Casa Branca e deixou o mundo assustado. Analistas bem informados 

garantiam que ele, após a posse, atenuaria seu discurso radical e deixaria de lado as 
polêmicas promessas de campanha. Seria um "Trump light".  
 

Não foi o que ocorreu. Ele logo assinou ordens executivas que deixaram o mundo de 
boca aberta. Primeiro, revogou a adesão dos EUA à TPP (Parceria Transpacífico), 

assinada por Obama e que criaria uma zona de livre-comércio com o Japão e outros 
dez países. Tratava-se de aliança estratégica, cujo objetivo claro era conter o avanço 
da China na Ásia.  

 
Em seguida, Trump tratou de confirmar sua mais divulgada promessa: um muro para 

separar o México dos EUA. Anunciou o início da construção e, ao mesmo tempo, uma 
taxação de 20% sobre produtos importados do México para que, com esses recursos, 
a obra possa ser paga.  

 
Foi um ataque desnecessário contra um parceiro de longos anos, um vizinho mais 

pobre e menos poderoso.  
 

O objetivo do muro é barrar a invasão de mão de obra mexicana. Mas Trump foi além 
nessa área e adotou várias restrições à imigração. Entre elas, proibiu a entrada no 
país, por 90 dias, de cidadãos de sete países.  

 
Foi um golpe logo revidado por manifestantes no país e que desagradou a empresas 

americanas, principalmente as do setor de tecnologia, que importam regularmente 
mão de obra qualificada.  
 

Uma trapalhada ou "trumpalhada" são termos que qualificam o início do governo 
Trump. Disso tudo, porém, já é possível tirar conclusões, algumas que servem para o 

Brasil.  
 
A primeira é que o mundo caminha inevitavelmente para uma fase protecionista em 

matéria de comércio. E não só pelo efeito Trump. A saída do Reino Unido da União 
Europeia faz parte desse roteiro.  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/benjaminsteinbruch/2017/02/1856345-e-hora-de-repensar-a-receita-neoliberal-que-propoe-abertura-irrestrita-do-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/benjaminsteinbruch/2017/02/1856345-e-hora-de-repensar-a-receita-neoliberal-que-propoe-abertura-irrestrita-do-pais.shtml


É hora, portanto, de repensar o ingênuo receituário neoliberal que propõe a abertura 
irrestrita do país e a entrega das empresas à sua própria sorte, sem apoio e proteção 
de nenhuma natureza para o capital nacional.  

 
A segunda conclusão é que a questão das imigrações, mais grave do que se imaginava, 

pode se tornar explosiva. Refugiados precisam de refúgio. E isso os países ricos não 
podem negar por razões humanitárias. Restrições como a de Trump ajudam a 

aumentar o ódio que hoje irriga as ações terroristas.  
 
A terceira é que o cidadão, nos EUA, aqui ou em qualquer nação democrática, vota 

pensando no seu bem-estar. Quer crescimento, emprego e renda. Embora a economia 
dos EUA tenha crescido em média 2,1% anuais no pós-crise de 2008/2009 e haja 

pleno emprego, a renda dos salários caiu bastante. Essa perda e o medo de outras 
ajudaram a içar Trump à Casa Branca.  
 

Isso reforça a ideia de que os empreendedores nacionais não podem ser entregues à 
sua própria sorte, com juros imorais, falta de crédito e carga fiscal exagerada, com a 

ideia infantil de que o mercado pode resolver todos os problemas.  
 
A perda de competitividade é uma porta já escancarada para a invasão estrangeira, 

que mata negócios, impede investimentos, ceifa empregos e extermina o futuro. É 
preciso ter olhos abertos para a exportação de empregos e deixar de olhar torto para 

o capital nacional. 
 
(Benjamin Steinbruch- É empresário, diretor-presidente da CSN, presidente do 

conselho de administração e 1º vice-presidente da Fiesp). 
 

Expectativa de contratação chega ao maior nível desde 2010 

07/02/2017 – Fonte: Cenofisco 
 

Dois indicadores da Fundação Getulio Vargas (FGV) mostram que há um otimismo 
maior entre os empresários e que isso deve se refletir em contratações no futuro. 

Essa pesquisa, que funciona de modo semelhante um termômetro, faz uma medição 
em pontos e, quanto maior essa pontuação, mais forte a tendência de contratação no 
País. 

 
O Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp) subiu 5,6 pontos em janeiro e alcançou 

os 95,6 pontos - maior nível desde maio de 2010 (98,7). O mês também apresentou 
recuperação em relação a dezembro de 2016, quando houve recuo de 3,1 pontos. 
 

"Os resultados do Iaemp foram puxados por um retorno do otimismo na indústria 
quanto ao futuro e devem estar relacionados ao ciclo de redução da taxa de juros 

iniciado no ano passado pelo Banco Central", explica o economista da FGV Fernando 
de Holanda. 

 
Expectativa para os negócios  
Ele destaca que a queda da taxa de juros ganhou força logo no início de 2017 e que 

deve contribuir para acelerar a economia ao longo do ano.  
 

A alta do Iaemp foi influenciada por indicadores que medem a expectativa para 
negócios nos próximos seis meses e o ímpeto de contratações nos próximos três, 
ambos da Sondagem da Indústria.  

 
Os índices tiveram variações de 11,1 e 10,9 pontos, respectivamente. 

 
 
 

 
 

http://www.cenofisco.com.br/Documento?id=0f1048bbb732ad5df86ca93f133cf60d


Montadoras aceleram produção de veículos em janeiro 

07/02/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Ainda que o mercado interno de veículos não tenha apresentado qualquer reação no 

início do ano, a produção de carros acelerou em janeiro. Dados da Anfavea, 
associação que representa as montadoras, mostram que o ritmo das fábricas cresceu 
17,1% na comparação com janeiro do ano passado.  

 
Foram produzidos 174 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus nas 

plantas nacionais no primeiro mês de 2017. Na comparação com o resultado de 
dezembro, no entanto, houve queda na fabricação de veículos da ordem de 12,9%.. 
 

A baixa na comparação com dezembro não frustra as expectativas da Anfavea, garante 
Antonio Megale, presidente da organização: “A alta sobre janeiro de 2016 antecipa a 

expectativa positiva das montadoras para os próximos meses”, avalia.  
 
Ele sustenta que os próximos meses serão de recuperação para o setor automotivo, 

com inversão da curva de queda nas vendas a partir de março. As exportações, que 
começaram o ano em alta, também devem contribuir para o resultado.  

 
Com isso, a associação sustenta a expectativa de que até o fim do ano sejam 
fabricados 2,41 milhões de veículos no Brasil, com aumento de 11,9% sobre 2016. 

 
LEVES PUXAM EXPANSÃO, ESTOQUES CRESCEM  

 
O setor de veículos leves é o principal responsável pelo crescimento da produção na 
comparação com janeiro do ano passado. Foram feitos 168,5 mil automóveis e 

comerciais leves no Brasil no último mês. O volume é 13,5% menor do que o registrado 
em dezembro, mas 15,5% superior ao de igual período de 2016.  

 
Entre os pesados, apesar da demanda fraca, o ritmo das fábricas de caminhões 
acelerou 7,8% na comparação com o registrado há um ano, para 4,4 mil unidades. O 

volume mostra ainda evolução de 9,3% quando confrontado com o anotado em 
dezembro último.  

 
Com o ritmo em alta das operações nas fábricas e o mercado doméstico em baixa, 

subiu o nível dos estoques em janeiro. O patamar saltou de 36 para 38 dias, com 
186,4 mil carros armazenados. 
 

 “As empresas estão formando estoques para atender a demanda esperada para os 
próximos meses”, aponta Megale. A maior parte deste volume está no pátio das 

fábricas. Algo que, para o presidente da Anfavea, demonstra que a aceleração da 
produção é recente e, portanto, os veículos ainda não foram levados à rede de 
concessionárias.  

 
EMPREGO ESTÁVEL  

A entidade destaca que o nível de empregos parece ter parado de cair. Depois de 
encolher nos últimos meses, o número de pessoas trabalhando nas montadoras enfim 
dá sinais de ter se estabilizado.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25276/montadoras-aceleram-producao-de-veiculos-em-janeiro


“Houve redução de 50 vagas em janeiro, um número normal para o setor, que pode 
estar relacionado a aposentadorias, por exemplo”, diz Megale. Com isso, o mês 
passado terminou com 121,1 mil funcionários nas fábricas de veículos. 

 
O número de trabalhadores inscritos em programas que permitem flexibilizar a jornada 

está menor. De mais de 30 mil pessoas há alguns meses, hoje são 10,2 mil 
funcionários com algum tipo de afastamento: 1,6 mil deles em layoff e 8,6 mil pelo 

PSE (Programa Seguro-Emprego), antes chamado de PPE.  
 

Regulamentação de terceirização é uma das prioridades do Senado em 2017 

07/02/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 

A regulamentação do trabalho terceirizado é uma das prioridades do Senado neste 
ano. A terceirização das chamadas atividades-fim é um dos pontos mais polêmicos do 
projeto de lei (PLC 30/2015) já aprovado na Câmara dos Deputados e que está pronto 

para ser votado no Senado. 
 

O senador Randolfe Rodrigues (Rede Sustentabilidade–AP) apresentou uma proposta 
(PLS 339/2016 ) que proíbe a terceirização das atividades-fim, assim como a 
terceirização por pessoas físicas, práticas permitidas pelo projeto da Câmara. 

 
O senador Paulo Paim (PT–RS), relator dos dois projetos de lei, adianta que pretende 

promover mais audiências públicas sobre o tema. Paim afirma que o projeto de origem 
da Câmara precisa ser revisto, já que a terceirização das atividades-fim significa um 
retrocesso para os trabalhadores. 

 

Regulamentação do trabalho a distância deve ser votada em comissão 

07/02/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) deve votar um projeto que regulamenta o 

trabalho a distância e o teletrabalho (PLS 326/2013).  
 

O texto, de autoria do senador Eduardo Amorim (PSDB-SE), altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) e estabelece duas categorias de trabalho remoto: o regular, 
quando o profissional dá expediente fora da empresa, como representantes comerciais 

e motoristas; e o chamado teletrabalho, feito com o auxílio de novas tecnologias e 
equipamentos eletrônicos, como internet, telefones celulares e computadores.  

 

Portaria regulamenta o Programa de Regularização Tributária 

07/02/2017 – Fonte: Portal Contábil 

 

 
 
Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), do último dia 3, a Portaria PGFN nº 
152, de 02 de fevereiro de 2017 que regulamenta, no âmbito da Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN), o Programa de Regularização Tributária (PRT) de débitos 
inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), previsto na Medida Provisória n° 766, de 04 

de janeiro de 2017. 
 

http://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2017/02/regulamentacao-de-terceirizacao-e-uma-das-prioridades-do-senado-em-2017
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120928
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126900
http://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2017/02/regulamentacao-do-trabalho-a-distancia-deve-ser-votada-em-comissao
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/113905
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/portaria-regulamenta-o-programa-de-regularizacao-tributaria/


De acordo com a norma, poderão fazer parte do PRT os débitos de pessoas físicas ou 
jurídicas inscritos em DAU até a data de adesão ao programa, de natureza tributária 
ou não tributária, vencidos até 30 de novembro de 2016.  

 
Poderão também ser incluídos débitos objeto de parcelamentos anteriores rescindidos 

ou ativos, e débitos em discussão judicial, mesmo que em fase de execução fiscal já 
ajuizada. 

 
Confira a íntegra da portaria 
Veja também o texto completo da Medida Provisória nº 766 

 

Para elevar exportações, montadoras terão que investir em produto global 

07/02/2017 – Fonte: GS Notícias 

 
 
Apesar do aumento contínuo das exportações, montadoras terão que enfrentar 

grandes desafios para continuar elevando os embarques. A indústria brasileira 
precisará enfrentar incertezas globais e investir em produto para ganhar 

competitividade.  
 
"As montadoras ainda terão muito trabalho a fazer para elevar consideravelmente as 

exportações. O mercado automotivo global é extremamente competitivo e a tendência 
é que se torne ainda mais daqui para frente", afirma o presidente da consultoria 

automotiva Jato Dynamics no Brasil, Vitor Klizas. 
 
Segundo ele, a indústria local não deve atingir o patamar recorde de exportações de 

meados de 2005 - de quase um milhão de unidades - antes de 2021. "As montadoras 
precisarão desembolsar quantias adicionais para oferecer produtos que se adequem 

aos mercados internacionais", acrescenta. 
 
O professor de economia do Ibmec/MG, Sérgio Guerra, aponta ainda a falta de 

competitividade da indústria automotiva brasileira como principal entrave para 
alavancar as exportações. 

 
"Os custos de produção no Brasil, bem como a complexidade da carga tributária, 
impedem que as montadoras tenham competitividade perante os grandes players do 

setor no mundo", avalia Guerra. "Os automóveis brasileiros têm acesso limitado aos 
mercados globais." 

 
Klizas acrescenta que as montadoras precisam investir para homologar seus produtos 
ao redor do mundo, incluindo critérios de emissões e segurança, mais rígidos em 

mercados maduros do que no Brasil. "Este é um processo que pode levar até uma 
década para se consolidar. Mas é fato que precisa ser iniciado o mais rapidamente 

possível." 
 

 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/02/2017&jornal=1&pagina=23&totalArquivos=88&&utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Portaria+regulamenta+o+Programa+de+Regulariza%E7%E3o+Tribut%E1ria
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/02/2017&jornal=1&pagina=23&totalArquivos=88&&utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Portaria+regulamenta+o+Programa+de+Regulariza%E7%E3o+Tribut%E1ria
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Mpv/mpv766.htm?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Portaria+regulamenta+o+Programa+de+Regulariza%E7%E3o+Tribut%E1ria
http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=elevar-exportacoes-montadoras-terao-que-investir-&secao=economia-negocios-financas
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2017/2/vh5uz7081.jpg


O consultor afirma ainda que norte-americanos, europeus e asiáticos brigam de forma 
acirrada para elevar suas exportações. Neste contexto, ele acrescenta que os países 
têm se movimentado no sentido contrário ao da globalização, o que adiciona incertezas 

para o sucesso do plano de expansão das montadoras instaladas no País. "Neste 
cenário, ficará muito difícil para o Brasil expandir suas fronteiras se não investir 

fortemente em plataformas globais", destaca. 
 

Nesta segunda-feira (06), o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfavea), Antonio Megale, se mostrou atento aos recentes 
movimentos internacionais. "Sem dúvidas, a política de Donald Trump em relação ao 

México deve causar algum impacto no Brasil", ponderou.  
 

De acordo com o dirigente, qualquer aumento de restrição aos veículos mexicanos por 
parte dos EUA deve causar reflexos na indústria brasileira. 
 

"Vale lembrar que o Brasil exporta um volume importante de autopeças para o México. 
Se as barreiras ao produto mexicano aumentarem no mercado norte-americano, isso 

pode impactar a cadeia automotiva brasileira", pontuou.  
 
Hoje, o México é o segundo maior parceiro comercial do Brasil no setor automotivo, 

informa Megale, atrás apenas da Argentina. E caso a indústria automotiva mexicana 
resolva redirecionar as exportações para a América Latina, o mercado brasileiro 

poderia ser um alvo importante. "Este reflexo negativo é bastante provável", analisa 
o professor do Ibmec. 
 

Megale, porém, se mostra mais cético. "O impacto negativo poderia ocorrer somente 
daqui a algum tempo, já que não se conquista mercado do dia para noite", salientou. 

Ele acrescentou ainda que enxerga com bons olhos as discussões entre o Mercosul e 
a União Europeia. "O mundo está passando por alterações, mas nós acreditamos que 
essas conversas vão evoluir", disse. 

 
No entanto, o diretor-executivo da Anfavea, Aurélio Santana, disse que um possível 

acordo entre os dois blocos deve surtir efeito só no médio prazo. "Não devemos ter 
demanda ainda neste ano", declarou. 
 

Klizas avalia que, no momento, um acordo entre os dois blocos não parece ser 
prioridade da União Europeia. "A Europa ainda está passando pelo processo de saída 

do Reino Unido. Um acordo automotivo pode ficar em segundo plano, mas o Brasil 
precisa continuar trabalhando em outros acordos bilaterais." 
 

Mercado doméstico 
A produção brasileira de veículos teve crescimento de 17,1% em janeiro sobre um ano 

antes, totalizando 174,1 mil unidades. "As associadas estão se preparando para uma 
retomada do mercado nos próximos meses", justificou Megale. 

 
Contudo, o dirigente admitiu frustração com o resultado de licenciamentos do período, 
quando houve queda de 5,2% das vendas sobre o janeiro extremamente fraco de 

2016. "Esperávamos um resultado mais forte neste mês, mas o mercado ainda não se 
estabilizou", comentou Megale. 

 
Ele ressaltou, entretanto, que tanto a inflação quanto a taxa de juros têm recuado, o 
que pode trazer um ambiente positivo para os próximos meses. "Mantemos nossa 

previsão de que encerraremos o ano com vendas positivas." 
 

Futuros do aço e do minério de ferro despencam na china na volta do feriado 

07/02/2017 – Fonte: Inda 
 

Os contratos futuros do aço e do minério de ferro negociados na China registraram 
queda acentuada nesta sexta-feira, após o banco central do país elevar 

http://inda.org.br/exibeclip.php?perfil=25131


inesperadamente as taxas de juros de curto prazo, assustando os mercados no 
primeiro dia depois de uma semana de feriados pelo Ano Novo Lunar. 
 

Embora as altas dos juros tenham sido modestas, elas reforçam as visões de que as 
autoridades chinesas têm a intenção de conter a saída de capital e também os riscos 

ao sistema financeiro desencadeados por anos de estímulo alimentado pela dívida. 
Além de commodities, incluindo cobre e borracha, investidores chineses também 

venderam ações. 
 
O contrato do vergalhão de aço mais ativo da Bolsa de Futuros de Xangai fechou em 

queda de 6,8 por cento, a 3.133 iuanes (453 dólares) a tonelada. O minério de ferro 
na Bolsa de Mercadorias de Dalian caiu 5,4 por cento, a 611,50 iuanes por tonelada. 

A negociação no mercado físico foi lenta, com participantes ainda em "modo de férias", 
disse um operador de Xangai. 
 

Exportações chinesas de aço para américa latina caíram 19% em 2016 

07/02/2017 – Fonte: Inda 

 
Durante 2016, China exportou ao mundo 106,2 milhões de toneladas (Mt) de aço, 
diminuindo somente 3% com relação a 2015 (109,6 Mt). Desse total recebido, 99,1 

Mt foram produtos laminados e 7,1 Mt, produtos derivados.A nível latino-americano, 
a região recebeu 7,6 Mt de aço chinês, dos quais 6,8 Mt correspondem a produtos 

laminados e 802 mil toneladas a produtos derivados, 19% menos que em 2015 (9,4 
Mt). 
 

Do mesmo modo, os principais destinos para o aço chinês na região foram: América 
Central que recebeu 1,8 Mt (mesmo nível que 2015), Chile 1,3 Mt (2% menos vs 2015) 

e Peru 989 mil toneladas (2% mais que em 2015).  
 
Embora as exportações chinesas de aço diminuíssem tanto para o mundo como para 

a região durante 2016, cabe lembrar que a China possui um excesso de capacidade 
de 450 milhões de toneladas, razão pela qual tem o potencial de voltar aos níveis 

anteriores quando o mercado melhore. 
 
América Latina durante os últimos anos foi afetada negativamente pelas crescentes 

exportações chinesas repercutindo na diminuição da produção local, desemprego e 
encerramento de usinas. 

 
Preço exportações chinesas para o mundo e América Latina — No ano passado o 
volume que recebeu a região da China corresponde a um valor de US$ 3.650 milhões, 

o que implica um preço médio de US$ 478 por tonelada, mesmo valor médio que o 
resto do mundo (sem incluir América Latina), atingindo um total de US$ 47.116 

milhões. 
 

Desde que Alacero monitora as exportações chinesas, esta é a primeira ocasião que o 
preço médio da América Latina é igual que para o resto do mundo (sem Latam). 
 

Não obstante, existem vários destinos na região que possuem preços de importação 
significativamente inferiores ao resto do mundo.Entre os mais afetados estão: América 

Central (que enfrentou um preço médio de US$ 394 /t, 18% abaixo da média do resto 
do mundo), Costa Rica (com um preço médio US$ 426 /t, 11% menor), Peru (US$ 
429, 10% menor) e Colômbia (US$ 438, 8% inferior à média do resto do 

mundo).Análise trimestral das exportações chinesas — desde o o primeiro trimestre 
de 2014 até o quarto trimestre de 2016, o movimento nos volumes e nos preços 

médios do aço (laminado + derivados) exportados da China para América Latina e 
para o resto do mundo. 
 

 

http://inda.org.br/exibeclip.php?perfil=25130


Pode-se observar que até o quarto trimestre do 2016, os preços médios das 
exportações chinesas para América Latina diminuíram 25% com respeito ao 1T 2014, 
enquanto os que foram aplicados no resto do mundo diminuíram 30%. Por sua vez, 

os volumes enviados pela China para América Latina foram 5% menores, enquanto 
que para o resto do mundo aumentaram 34%. 

 
Por outro lado, o gráfico 03 mostra a evolução do preço médio das exportações de aço 

a partir da China (laminado + derivados) por trimestre. Pode-se observar que no 
primeiro trimestre de 2016 se verificou o valor mais baixo para esse índice, enquanto 
que para os semestres posteriores a tendência é de recuperação, tanto para América 

Latina como para o resto do mundo. 
 

Aços planos para América Latina — Durante 2016, China enviou para a região um 
volume de 3,9 Mt de aço plano, representando 51% das exportações de aço (laminado 
+ derivado), 15% menos que em 2015. 

 
O preço médio desse volume foi US$ 498, 4% inferior ao resto do mundo e diminuiu 

13% versus 2015. O preço correspondente ao resto do mundo (sem incluir América 
Latina) foi de 8%. 
 

Por outra parte, Chile, América Central e Brasil foram os três maiores importadores de 
aços planos a partir da China, recebendo volumes de 945 mil, 710 mil e 597 mil 

toneladas, respectivamente.  
 
Estes três destinos registraram preços médios de 8%, 9% e 1% abaixo da média do 

resto do mundo, respectivamente. Enquanto que a Venezuela, Argentina e México são 
os únicos destinos que enfrentam um valor mais alto que o resto do mundo. 

 
Em 2016, as folhas e bobinas de outros aços de liga (1,1 milhões de toneladas) e as 
zincadas em quente (943 mil toneladas) foram os principais produtos de aços planos 

que ingressaram na região, mostrando uma queda em seu volume importado de 27% 
e 17% com relação a 2015, respectivamente. 

 
Produtos longos, tubos sem costura e derivados para América Latina—No mesmo ano, 
as exportações de produtos longos a partir da China para América Latina atingiram 

2,6 milhões de toneladas, 35% dos aços (laminados + derivados) recebidos do referido 
país.  

 
O preço médio dos produtos longos no período foi de US$ 360 por tonelada, 5% 
superior ao observado para o resto do mundo (US$ 344/t) e 21% abaixo do registrado 

em 2015 (US$453 por tonelada). 
 

América Central, o maior importador de aços longos na região (962 mil toneladas) 
registrou um preço médio de US$ 317 por tonelada, 8% mais baixo que para o resto 

do mundo e 8% inferior ao registrado em jan/dez 2015 (US$345 por tonelada). 
 
As barras (1,4 Mt) registraram uma queda de 12% com respeito a 2015, enquanto 

que as importações chinesas de fio-máquina (938 mil toneladas) foram 28% 
menores.Em 2016, os tubos sem costura representaram 4,1% dos embarques de aço 

(laminados + derivados) provenientes da China com um volume de 311 mil toneladas 
(21% menor que em 2015). 
 

O preço médio para América Latina foi de US$ 778 por tonelada, 21% inferior ao 
observado no resto do mundo (US$ 979/ t). Por último, os produtos derivados 

atingiram uma participação de 10,5% no total das exportações de aço chinês, com um 
volume de 802 mil toneladas (610 mil correspondem a tubos com costura e 191 mil 
tone ladas a fio-máquina).  

 



Este volume foi 21% inferior ao recebido em 2015. América Latina continua sendo o 
principal destino a nível mundial para as exportações chinesas desses produtos. 
O preço médio dos produtos derivados no ano foi de US$ 648 por tonelada, 18% 

inferior ao observado para o resto do mundo e 12% abaixo do registrado em 2015 
(US$ 736 por tonelada). 

 
 Perfil —Asociación Latinoamericana del Acero(Alacero)— é uma entidade civil sem fins 

lucrativos que reúne a cadeia de valor do aço da América Latina para fomentar os 
valores de integração regional, inovação tecnológica, excelência em recursos 
humanos, responsabilidade empresarial e sustentabilidade sócioambiental.  

 
Fundada em 1959, é formada por 49 empresas de 12 países de América Latina, cuja 

produção é de aproximadamente 70 milhões anuais.Alacero é reconhecida como 
Organismo Consultor Especial para as Nações Unidas e como Organismo Internacional 
Não Governamental por parte do Governo da República do Chile, país sede da Direcção 

Geral. | www.alacero.org.br. 
 

Cobre cai com fortalecimento do dólar 

07/02/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 

Os contratos futuros de cobre recuam nesta terça-feira, pressionados por uma 
valorização do dólar que se sobrepôs aos temores de que a oferta mundial possa ser 

prejudicada por negociações trabalhistas no Chile.  
 
Na London Metal Exchange (LME), o contrato para três meses caía 0,44%, a US$ 5.820 

a tonelada, por volta das 9h15 (de Brasília). Na Comex, a divisão de metais da New 
York Mercantile Exchange (Nymex), o cobre para março recuava 0,53%, a US$ 2,6375 

a libra-peso, perto das 9h23.  
 
A moeda norte-americana tem se apreciado desde a noite de ontem, após o presidente 

do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da Filadélfia, Patrick 
Harker, reiterar que espera três altas de juros em 2017 e afirmar um aperto monetário 

em março é uma possibilidade.  
 
O movimento ofuscou as negociações trabalhistas no Chile, onde os trabalhadores 

ameaçam entrar em greve. O sindicato e a BHP Billiton, dona da mina, já trocaram 
ofertas e voltam a se encontrar na quarta-feira.  

 
Os demais metais básicos operaram em queda na LME. O alumínio caía 0,52%, a US$ 
1.824,50 a tonelada; o chumbo recuava 0,73%, a US$ 2.323 a tonelada; o zinco cedia 

0,61%, a US$ 2.777 a tonelada; e o estanho tinha baixa de 1,325, a US$ 19.000 a 
tonelada. 

 

http://www.alacero.org.br/
http://www.istoedinheiro.com.br/cobre-cai-com-fortalecimento-do-dolar/

