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VOLKSWAGEN ATINGE O MARCO DE 1 MILHÃO DE MÓDULOS DE SUSPENSÃO
PRODUZIDOS NO

PARANÁ



RETOMADA DO EMPREGO PASSA PELAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS



SENAI-PR BUSCA EMPRESAS DO SETOR METAL-MECÂNICO PARA PARTICIPAR DO
PROGRAMA BRASIL MAIS PRODUTIVO



GOVERNO FEDERAL PROMULGA ACORDO TRIBUTÁRIO COM A GRÃ-BRETANHA



GM CANCELA EXPORTAÇÕES AO MÉXICO E CONFIRMA FÉRIAS EM SÃO JOSÉ



CÂMARA FORMA COMISSÃO PARA ANALISAR MINIRREFORMA TRABALHISTA



SESSÃO DA COMISSÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA COMEÇA EM CLIMA TENSO



EDITORIAL: REFORMAS MICROECONÔMICAS



MARUN É ELEITO PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DA REFORMA DA
PREVIDÊNCIA



RELATOR DE COMISSÃO DA REFORMA TRABALHISTA MOSTRARÁ PLANO DE TRABALHO
NO DIA



MOTORISTAS E COBRADORES DE CURITIBA TEM NOVA NEGOCIAÇÃO COM EMPRESAS
NO DIA
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SEGUNDO PROTESTO CONTRA O AUMENTO DA TARIFA ESTÁ MARCADO PARA SEXTAFEIRA EM



CURITIBA (10/02)

ANBIMA: EMPRESAS LEVANTAM US$ 5,2 BI NO EXTERIOR EM JANEIRO, 25% DO
TOTAL DE

2016



ARTIGO: A PROTEÇÃO JUSTRABALHISTA DAS PROFISSÕES REGULAMENTADAS



MEIRELLES DIZ QUE DEBATE DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA SERÁ ‘MUITO INTENSO’



WALMART FECHA MAIS CINCO LOJAS E DEMITE NA ÁREA ADMINISTRATIVA



VÁCUO TECNOLÓGICO NO BRASIL CRIA OPORTUNIDADE PARA STARTUPS



PARANÁ VAI EXIGIR LICENCIAMENTO PARA ENERGIA SOLAR; VEJA AS REGRAS



CALENDÁRIO DE SAQUES DO FGTS SERÁ ANUNCIADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO



MERCADO DE CARROS DE LUXO DEMOROU PARA SENTIR A CRISE, MAS ELA CHEGOU



ROMERO JUCÁ DEFENDE CORTE DE 1 PONTO NA TAXA DE JUROS



IBC-BR CAI 0,5% NA MARGEM NO TRIMESTRE ATÉ NOVEMBRO, COM DADOS
DESSAZONALIZADOS



EMPRESAS BRASILEIRAS LEVANTARAM US$ 5,2 BILHÕES NO EXTERIOR EM JANEIRO



REFORMA TRIBUTÁRIA DEVE BUSCAR MAIOR TAXAÇÃO DA RENDA E DOS GANHOS DE
CAPITAL, DIZ



MPF DENUNCIA MAIS 14 PESSOAS DA MMC AUTOMOTORES DO BRASIL NO ÂMBITO
DA



PADILHA

OPERAÇÃO ZELOTES

INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS TEM PIOR RECEITA EM 10 ANOS, MAS PREVÊ ALTA EM
2017



MARCOPOLO E VOLVO ENTREGAM 20 ÔNIBUS DE 15 M



RETOMADA DO MERCADO COMEÇA EM 2017, MAS SE ESTENDE ATÉ 2020



NISSAN INICIA EXPORTAÇÕES DO BRASIL PARA A ARGENTINA



CUMMINS AMPLIA PRESENÇA EM VEÍCULOS AGRALE



GRUPO VW ESTUDA MEDIDAS CONTRA PIËCH



BRASIL REGISTRA 69 FUSÕES E AQUISIÇÕES EM JANEIRO, QUEDA DE 16,87%



CONTROLE DA USINA DE BELO MONTE É COLOCADO À VENDA POR R$ 10 BILHÕES



JUSTIÇA NEGA RECURSO À CSN NA USIMINAS



TRABALHADORES DE ESCONDIDA, MAIOR MINA DE COBRE DO MUNDO, ENTRAM EM
GREVE



CHINA IMPORTA MAIS PETRÓLEO E MINÉRIO EM JANEIRO, MAS REDUZ COMPRAS DE
COBRE



PREVI FECHA VENDA DE SUA PARTICIPAÇÃO NA KEPLER WEBER



BMW PROMOVE MUDANÇAS NA EQUIPE DE DESIGN



INPI TENTA AUMENTAR SUA EFICIÊNCIA E REDUZIR ESTOQUES, MESMO SEM
PESSOAL



CONSTRUÇÃO CIVIL CORTOU 414 MIL POSTOS DE TRABALHO EM 2016



RAIMUNDO LIRA CRITICA PESO DA CARGA TRIBUTÁRIA NO BRASIL



PRODUÇÃO DE PNEUS RECUA 1,1% EM 2016
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Volkswagen atinge o marco de 1 milhão de módulos de suspensão produzidos
no Paraná
10/02/2017 – Fonte: Bem Paraná

Luis Fernando Pinedo, plant manager da fábrica do Paraná da Volkswagen do Brasil,
comemora o marco de um milhão de módulos de suspensão e Frond End fabricados
desde o início da produção, em fevereiro de 2015.
A área de Eixos é responsável pelo abastecimento dos módulos para três unidades da
Volkswagen – São José dos Pinhais (PR), São Bernardo do Campo (SP) e Pacheco, na
Argentina. Para São José dos Pinhais, a produção é voltada aos modelos da família Fox
(Fox, Gross Fox).
No último ano, 21 mil peças foram exportadas para o país vizinho, onde é produzida
a SpaceFox, que na Argentina é chamada de Suran, e Space Cross. "Em pouco tempo,
a área de produção de módulos de suspensão e Front End já alcançou conquistas
importantes, com o marco de 1 milhão de unidades produzidas e a exportação de
peças à Argentina, que são resultados da evolução constante em termos de qualidade
e produtividade em nossas operações", explica o executivo.
Retomada do emprego passa pelas micro e pequenas empresas
10/02/2017 – Fonte: Diário do Comércio

Dados do Caged de dezembro de 2016 mostram diminuição no ritmo das demissões.
Para Guilherme Afif, do Sebrae, o pequeno empresário é mais dependente da mão de
obra, por isso só demite em último caso
As micro e pequenas empresas são responsáveis por mais da metade dos empregos
com carteira assinada (52% do total) segundo de levantamento feito pelo Sebrae, com
base em dados de 2016 do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
Mas essas empresas também sofreram com a recessão, e precisaram demitir. Ao longo
do ano passado, elas encerraram 281 mil vagas, um número 35% superior ao
resultado de 2015.
Apenas dois setores tiveram saldo positivo de empregos, o de Serviços, com 28,8 mil
novas vagas, e o de Agropecuária, com 20 mil novos postos gerados em 2016.

Já o setor que mais registrou fechamento de vagas foi o da Indústria da Transformação
(-119,9 mil), seguido pela Construção Civil (-116,9 mil) e pelo Comércio (-91,3 mil
vagas).
RECUPERAÇÃO
Pelo levantamento do Sebrae, em todas as regiões do país houve redução do número
de demissões nos pequenos negócios em dezembro de 2016, quando comparado a
dezembro de 2015.
Como exemplo, no Norte, foram 9,3 mil vagas extintas no último mês de 2016, 31%
a menos do que no ano anterior. No Sudeste, o saldo negativo foi de 112,6 mil
empregos, 26% inferior às dispensas de dezembro de 2015.
Na opinião de Guilherme Afif Domingos, presidente do Sebrae, as empresas de menor
porte dependem mais da mão de obra, por isso tendem a demitir apenas em último
caso.
Enquanto as micro e pequenas fecharam 281 mil vagas em 2016, os dados do Caged
mostram que as grandes empresas demitiram 1,3 milhão de trabalhadores.
“Se uma empresa com quatro trabalhadores demite dois, há uma redução de 50% no
quadro de funcionários. Por isso, ela segura mais o empregado”, destaca Afif, que, no
entanto, vê no atual nível de endividamento do setor um problema para 2017.
“Falta capital de giro e 83% dos pequenos não têm crédito ainda”, afirma.
Senai-PR busca empresas do Setor Metal-Mecânico para participar do
Programa Brasil Mais Produtivo
10/02/2017 – Fonte: Fiep
Medidas simples e de baixo custo de implantação visam aumentar a produtividade e o
lucro de pequenas e médias empresas industriais do Brasil. Projeto-piloto atendeu 18
empresas, mas a meta é atingir outras 3 mil até o fim do ano.
O Programa Brasil Mais Produtivo, iniciativa do Governo Federal executado pelo SENAI,
pretende aumentar a produtividade, em pelo menos 20%, de 3 mil empresas até o
fim de 2017.
Para isso, as indústrias que se cadastraram no programa contam com 120 horas de
consultoria especializada do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).
Para participar, basta ter entre 11 e 200 funcionários e estar organizada em arranjos
produtivos locais.
São realizadas modificações de baixo custo de implemetação que ajudam a organizar
a linha de produção e reduzir desperdícios como superprodução, excesso de
processamento e outras práticas rotineiras que passam despercebidas mas atrapalham
a eficácia da produção.
"São apenas três meses de intervenção de ordem prática, rápida e simples, com foco
nos problemas produtivos. Em média, tivemos até agora um ganho de produtividade
de 56% nas empresas atendidas.
Ele é um excelente instrumento para aumentar a competitividade, especialmente
neste momento de crise", destaca o gerente-executivo de Tecnologia e Inovação do
SENAI, Marcelo Prim.
Pesquisa divulgada na semana passada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI)
mostrou que o Brasil está em penúltimo lugar no Ranking de Produtividade de 2016.

O Brasil Mais Produtivo é coordenado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços e executado em parceria com o SENAI, a Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e a Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI).
Além disso, conta com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).
Durante o programa-piloto do Brasil Mais Produtivo, 18 empresas passaram pela
consultoria por diferentes regiões do país e os resultados foram expressivos tanto nos
índices de produtividade quanto no próprio lucro das empresas. Confira alguns cases
de sucesso:
1. Santa Catarina
As empresas AHT, Kimark e Movéis Três Irmãos falam sobre como a consultoria do
SENAI impactou em seus caixas. Elas registraram aumento de até 38% na
produtividade e redução de R$ 105 mil em gastos mensais.
2. Rondônia
A Mesas Rosalin e a Portolaminas relatam como a diminuição de desperdicios de
matérias-primas os ajudou a melhorar a produtividade, tudo isso com ações pontuais
de lógica de produção e organização do chão de fábrica.
3. Paraná
A Daiken, fundada em 1993, depois de apenas dois meses de programa, contabilizou
bons resultados. Os executivos da empresa falam sobre a qualidade da consultoria,
didática e com um alto nível técnico.
4. Goiás
A Ardrak foi uma das primeiras empresas goianas a aderir ao Brasil Mais Produtivo e
agora conta como as mudanças propostas mudaram, com um baixo investimento, a
realidade da instiuição.
5. São Paulo
A Calçados D'Milton conta como conseguiu aumentar sua produtividade e as
exportações com ações simples, como realinhar o espaço de trabalho, respeitando a
lógica de confecção de seus produtos.
6. Rio de Janeiro
O proprietário da Luchessi Confecção conta a história do seu empreendimento e a
evolução proporcionada pela consultoria do SENAI na gestão do seu negócio. Com uma
administração mais profissional, os resultados de produtividade e eficiência são
expressivos.
O Senai-PR está em busca empresas do Setor Metal-Mecânico para participar do
Programa Brasil Mais Produtivo.
Empresas interessadas devem se cadastrar em: www.brasilmaisprodutivo.gov.br
Para mais informações sobre o Programa no Paraná, é necessário entrar em contato
com:
João Bosco Faiad Militão - Coordenador de Negócios
Gerência de Serviços Tecnológicos e Inovação - Senai Paraná
(41) 3271-9592 | 9615-2271

Governo Federal promulga acordo tributário com a Grã-Bretanha
10/02/2017 – Fonte: Portal Contábil

Publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (09/02) o Decreto 8.984/2017, que
oficializa o acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para evitar a dupla tributação de
salários, ordenados e outras remunerações auferidas por membro de tripulação de
aeronave operada em tráfego internacional, firmado em Brasília, em 2 de setembro
de 2010.
O termo “tráfego internacional”, nos termos do Acordo, significa qualquer transporte
por aeronave, exceto quando tal transporte ocorrer apenas entre pontos do território
de um Estado Contratante.
O Acordo aplica-se, no caso do Reino Unido, ao Imposto Sobre a Renda, e, no caso do
Brasil, ao Imposto de Renda da pessoa física (IRPF) , assim como, a quaisquer tributos
idênticos ou substancialmente similares estabelecidos após a data da sua assinatura,
seja em complementação a esses tributos, seja em sua substituição.
Salários, ordenados e outras remunerações auferidas por um residente em um Estado
Contratante em decorrência de emprego como membro da tripulação de aeronave
operada em tráfego internacional serão tributáveis apenas nesse Estado.
GM cancela exportações ao México e confirma férias em São José
10/02/2017 – Fonte: Automotive Business

A General Motors confirmou ao sindicato de São José os Campos (SP) que as férias
coletivas na unidade se deve a um cancelamento das vendas de 15 mil veículos que
seriam enviados para o México.
Em uma reunião realizada na quarta-feira, com os representantes dos metalúrgicos, a
diretoria da montadora alegou que as vendas foram canceladas em razão da política
comercial prevista para ser adotada pelo novo presidente dos Estados Unidos com
relação a México, que deve passar por um período de instabilidade comercial.
A medida, anunciada no dia 1º deste mês afeta 2.200 do total de 5 mil trabalhadores
que atuam na unidade, onde são fabricados os modelos S10 e Trailblazer. Eles ficarão
em casa entre 13 de fevereiro e 2 de março próximo. Segundo o sindicato, as vendas
para o México representam 27% da produção total da GM em São José dos Campos.
Em assembleia realizada na manhã da quinta-feira, 9, os trabalhadores aprovaram
uma mobilização na fábrica contra a ameaça de cortes de empregos.

Uma nova reunião entre a entidade e a GM está agendada para a próxima quartafeira, dia 15.
“Quando Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, o governo brasileiro disse
que seria uma oportunidade para o Brasil vender seus produtos. No entanto, o que
vemos é o contrário. No Vale do Paraíba, empresas como GM, Volkswagen e Embraer
dependem diretamente das exportações, que registraram alta no último período e
ajudaram a segurar os empregos. Este quadro agora está ameaçado e o governo
brasileiro precisa tomar providências”, afirma o presidente do sindicato, Antônio
Ferreira de Barros, o Macapá.
O sindicato diz que vai pedir uma audiência pública com os ministros do MDIC e das
Relações Exteriores para debater o assunto das exportações ao México.
FÁBRICA EM SÃO CAETANO TAMBÉM TERÁ FÉRIAS COLETIVAS E ABRE PDV
A unidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, também dará férias coletivas para 6
mil trabalhadores entre 25 de fevereiro e 27 de março. Além disso, a empresa
estendeu por mais 70 dias o layoff de 754 empregados, cujo prazo encerraria na
quinta-feira, 9.
O novo período passa a valer do dia 10 deste mês até 19 de abril próximo. Segundo o
sindicato local, a GM alegou ajustes na produção devido à queda geral do mercado de
veículos.
Também foi aberta em São Caetano um programa de demissão voluntária (PDV) para
os empregados horistas entre os dias 8 e 13 deste mês.
Câmara forma comissão para analisar minirreforma trabalhista
10/02/2017 – Fonte: Jornal Nacional
Projeto do governo quer modernizar lei atual, que é dos anos 1940.
Texto diz que acordos fechados pelas categorias terão peso legal.
A comissão de deputados que vai analisar a proposta de minirreforma trabalhista foi
instalada nesta quinta-feira (9) na Câmara. A legislação atual é da década de 1940.
O deputado Daniel Vilela, do PMDB, vai presidir a comissão. Rogério Marinho, do PSDB,
será o relator. Os nomes foram escolhidos por um acordo entre os partidos.
Pela proposta de reforma encaminhada pelo governo, as negociações coletivas dos
trabalhadores com as empresas por meio dos sindicatos passam a prevalecer sobre a
legislação. Com isso, acordos fechados pelas categorias terão peso legal.
As férias poderão ser parceladas em até três períodos.
Os trabalhadores terão direito a participação nos lucros e resultados da empresa e a
formar um banco de horas.
Os contratos temporários de trabalho poderão passar dos atuais 90 dias para 120,
prorrogáveis por mais 120.
O trabalhador temporário deverá receber salário equivalente ao dos empregados da
mesma categoria.
O projeto mantém a jornada padrão de trabalho de 44 horas semanais com a
possibilidade de pagamento de mais quatro horas extras, podendo chegar a 48 horas
por semana.
A oposição defende que a proposta seja discutida sem pressa.

“O governo está com muita pressa e nós precisamos analisar essa matéria com calma,
com cautela. O que nós queremos é aperfeiçoar a nossa legislação, mas mantendo o
sagrado direito do trabalhador brasileiro”, disse Hélder Salomão (PT-ES).
O relator Rogério Marinho disse que vai apresentar o plano de trabalho na próxima
terça-feira (14). Ele e o presidente da comissão defenderam a necessidade de
modernizar as leis trabalhistas e prometeram um debate amplo.
“O mais importante é fazer um debate de mérito dessa questão, sem deixar de ouvir
todos os atores envolvidos nesse processo que possam participar e se manifestar, mas
dando a celeridade necessária que o Brasil precisa”, afirmou o presidente Daniel Vilela.
Sessão da comissão da reforma da Previdência começa em clima tenso
10/02/2017 – Fonte: Tribuna PR
A sessão de instalação da Comissão da reforma da Previdência começa com clima
tenso entre oposição e governo.
Apesar de estar sentado no canto da mesa, o deputado Reinhold Stephanes (PSD-PR)
abriu os trabalhos da sessão de instalação da comissão especial da Reforma da
Previdência.
O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) fez uma questão de ordem dizendo que Stephanes
não poderia presidir os trabalhos porque exerce o mandato como suplente. O
parlamentar insistiu que o posto caberia a Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP).
“Não faz nenhuma diferença”, respondeu Pauderney Avelino (DEM-AM).
A regra diz que o deputado mais velho e com o maior número de mandatos deve
presidir a sessão de eleição do comando da comissão. Ambos têm oito mandatos. A
oposição diz que embora Faria de Sá tenha 72 anos e Stephanes 78 anos, o deputado
paulista é titular do mandato, enquanto Stephanes é suplente (o que aconteceu em
outras legislaturas).
Stephanes reagiu e disse que essa questão de ordem já foi indeferida pela presidência
da Câmara. Arnaldo seguiu sentado na cadeira de presidente da comissão por pouco
tempo, enquanto Stephanes comandava os trabalhos.
Na sequência, o deputado Júlio Lopes (PP-RJ) anunciou candidatura à presidência da
comissão. O candidato oficial do governo para presidir o colegiado é Carlos Marun
(PMDB-MS), que vai indicar Arthur Maia (PPS-BA) como relator. Além dele,
apresentaram candidatura avulsa Pepe Vargas (PT-RS) e Major Olímpio (SD-SP).
Pompeo de Mattos (PDT-RS) também sinalizou disposição de disputar o cargo.
Relator
Prestes a ser nomeado relator da reforma da Previdência, Arthur Maia afirmou nesta
quinta-feira, 9, que pretende apresentar seu parecer na segunda quinzena de março.
A tramitação no plenário, no entanto, deve demorar mais do que o previsto pelo
governo. “É previsão razoável pensarmos em aprovação no plenário da Câmara até
junho”, disse Maia, minutos antes do início da sessão para instalar a comissão especial
que analisará a matéria.
“Uma matéria dessa, no plenário da Câmara, vai levar um mês e meio ou dois meses
para votar. É razoável pensar que conclui na Casa neste semestre”, afirmou.
O deputado disse ainda que não é inviável que o prazo para a apresentação do relatório
seja dilatado. “É uma proposta de plano de trabalho. Pretendo fazer com que essa
proposta seja suficiente para que possamos ter formação de juízo de valor. Agora,

obviamente, não podemos ser 100% inflexíveis. Espero que se concretize, mas não é
proposta 100% inflexível.
Maia ressaltou ainda que o calendário não é uma questão de pedido do governo, mas
sim do que se entende como “razoável”.
Editorial: Reformas microeconômicas
10/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
O Brasil tem a perniciosa mania de diagnosticar os problemas, conhecer as
dificuldades e não conseguir levar a cabo as mudanças capazes de consertar
o que não funciona

Apesar da recuperação que se esboça, a situação econômica nacional ainda está
bastante complicada, tornando hercúlea a tarefa de destravar todos os nós que
impedem a saída da recessão e a retomada do crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB).
A última previsão do FMI sobre o crescimento do PIB em 2017 é de apenas 0,2%,
notícia que caiu como um desalento e pode afetar negativamente as decisões de
investimento. O aumento de 0,2% no PIB adia a cura das duas principais sequelas da
recessão: o elevado desemprego e o rombo nas contas dos municípios, dos estados e
da União.
A gravidade do cenário geral é inegável, mas felizmente o governo vem trabalhando
em um pacote de “reformas microeconômicas”, que também são necessárias para a
economia deslanchar.
O ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, já defendeu ajustes nas leis de alienação
fiduciária e de falências e recuperação judicial, além de regras melhores para fortalecer
o crédito e medidas para eliminar a burocracia que emperra o setor produtivo. Em
breve deverá ser divulgado o calendário para o saque das contas inativas do FGTS.
As reformas microeconômicas são importantes, mas o elenco de Meirelles não as
contempla todas. Poderíamos citar também como essenciais para o país o marco
regulatório dos investimentos privados nacionais e estrangeiros em projetos de
infraestrutura, aí incluída a legislação sobre as parcerias público-privadas; e a
recuperação e a modernização da malha viária e do sistema de portos, sem o que
qualquer aumento da produção de grãos e produtos de exportação agrava a
ineficiência e os elevados custos.
As reformas microeconômicas são importantes, mas o elenco de Meirelles não as
contempla todas.
O Brasil tem a perniciosa mania de diagnosticar os problemas, conhecer as dificuldades
e não conseguir levar a cabo as mudanças capazes de consertar o que não funciona e
sufoca as empresas e os empreendedores.
A cultura da não mudança e da não solução tomou conta do sistema público brasileiro
em tal dimensão que se tornou um dos principais elementos paralisantes da economia
e da dificuldade de iniciar a recuperação da produção nacional.

Nessa mesma linha, outro hábito arraigado na cultura política está o de começar uma
obra, não terminar, começar outras e também não terminá-las, compondo um quadro
de desperdício que só ajuda a manter o país no atraso e na pobreza.
Governo e sociedade deveriam atentar para a lista de obras inacabadas, algumas
deixadas ao abandono, além de uma série de outros elefantes brancos cheios de
déficits – como alguns estádios feitos ou reformados para a Copa do Mundo.
O Brasil tem dificuldade de abandonar seus vícios nocivos à prosperidade, os quais,
de tanto serem repetidos, tornaram-se normais e comuns na paisagem econômica
nacional.
Está na hora de ser feita alguma coisa para modificar pelo menos um pouco essa
realidade, no momento em que se sabe que as reformas microeconômicas são
decisivas para sair da recessão e para lançar o país rumo ao desenvolvimento
econômico e social.
Merece ser examinada, ainda, a obrigatoriedade de todo prefeito, governador e
presidente da República, ao fim de seu mandato, apresentar relatório ao parlamento
e à sociedade sobre as obras inacabadas, com os necessários detalhes e as razões da
paralisação, com algum mecanismo que impeça o início de outra obra similar sem a
conclusão da anterior.
Não há de esperar milagres desse tipo de medida, mas a ineficiência e desperdício na
gestão pública são tão grandiosos que é preciso começar a atacar os problemas
microeconômicos, sem deixar de lado as grandes reformas macroeconômicas
conhecidas e necessárias.
Algumas dessas reformas – tanto as anunciadas pelo governo quanto as aqui
propostas – são mais fáceis de encaminhar, pois elas têm menos conteúdo explosivo
em termos políticos, já que há razoável concordância sobre como elas devem ser
feitas. É preciso começar.
Marun é eleito presidente da comissão especial da reforma da Previdência
10/02/2017 – Fonte: Tribuna PR
Homem de confiança do governo, o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) acaba de ser
confirmado presidente da comissão especial da Reforma da Previdência na Câmara.
Marun foi eleito com 22 votos.
Ele disputou com os candidatos avulsos Pepe Vargas (PT-RS) – que teve oito votos –
e Major Olímpio (SD-SP), que recebeu apenas quatro votos. A sessão de instalação foi
marcada por questões de ordem da oposição e tentativas de postergar o andamento
dos trabalhos. A oposição alega que o governo quer votar o projeto à toque de caixa.
Assim que Marun confirmou a indicação de Arthur Maia (PPS-BA) para a relatoria da
Proposta de Emenda à Constituição, o deputado Ivan Valente (PSOL-SP) apresentou
reclamação formal dizendo que o relator foi financiado por empresas diretamente
interessadas na reforma previdência.
Na reclamação, Valente afirma que Maia recebeu recursos na campanha de 2014 de
bancos e seguradoras interessadas na mudança das regras da Previdência. No
documento, Valente questiona a isenção do deputado para o exercício da função e faz
um apelo para que não seja designado para a relatoria, assim como qualquer deputado
que tenha recebido doações de empresas com interesse na reforma da Previdência.
Marun ignorou o pedido e manteve Maia no posto. “O impedimento é uma questão de
foro íntimo, o que não é o caso”, respondeu Marun.

Relator de comissão da reforma trabalhista mostrará plano de trabalho no
dia 14
10/02/2017 – Fonte: Tribuna PR
O relator da comissão da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN),
disse que vai apresentar na próxima terça-feira, 14, o plano de trabalho do colegiado.
O presidente do colegiado, Daniel Vilela (PMDB-GO), confirmou para as 14h30 de terça
a primeira reunião do colegiado.
Em sua fala, Marinho disse que fará uma ampla discussão sobre a reforma trabalhista,
ouvindo tanto empregadores e movimentos sindicais. “Nós queremos fazer um
trabalho que seja o mais amplo possível, nós vamos ouvir as centrais, os
trabalhadores, os empresários, os especialistas da área, nós estamos abertos a
sugestões”, disse.
O deputado também disse ser a favor da tese de que a reforma não pode tirar direitos
do trabalhador, apenas modernizar as relações de trabalho. “Eu tenho escutado
mantras, que repetem ‘nenhum direito a menos’. Eu estou nessa: nenhum direito a
menos”, comentou.
A comissão da reforma trabalhista foi instalada nesta quinta-feira, 9, na Câmara dos
Deputados. Os integrantes do colegiado confirmaram o nome de Vilela como
presidente e de Marinho como relator.
A sessão de instalação da comissão foi marcada por questões de ordem da oposição.
Entre os principais pontos da reforma está a prevalência de acordos entre patrões e
empregados sobre a legislação. Hoje, os contratos de trabalho devem seguir as regras
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Ao todo 23 deputados marcaram presença na reunião. A comissão é formada por 36
deputados são titulares.
Motoristas e cobradores de Curitiba tem nova negociação com empresas no
dia 16
10/02/2017 – Fonte: Bem Paraná
SRTE atende pedido do Jurídico Sindimoc e agenda mesa redonda para
próxima quinta

Atendendo a pedido feito pelo Jurídico do Sindimoc, a Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego (SRTE) agendou mesa redonda de negociação para a próxima
quinta-feira (16), às 14h00. O sindicato considerou como um passo importante na
campanha de vsalarial de 2017.
A iniciativa do setor jurídico do sindicato coloca fim à lentidão do patronal em retornar
com uma resposta às reivindicações da nossa categoria. “Chega de esperar! Já saiu o
aumento da passagem e, mesmo assim, até agora as empresas não nos deram retorno
algum”, afirma o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira.

Nosso pedido de mesa redonda foi deferido imediatamente pela SRTE. A
Superintendência entregou uma intimação, que amanhã o Sindimoc irá protocolar no
Setransp (sindicato patronal).
O documento da SRTE também convida a Urbanização de Curitiba Sociedade Anônima
(URBS S/A) e a Coordenação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba
(Comec) para que participem da reunião.
A primeira mesa redonda ocorreu em 25 de janeiro, também por iniciativa do
Sindimoc. Na ocasião, foi apresentada a nossa pauta de reivindicações. De lá para cá,
o patronal manteve silêncio absoluto. “Já passou da hora de termos uma resposta!
Temos que dar andamento à negociação e a nossa luta!”, diz Teixeira.
Segundo protesto contra o aumento da tarifa está marcado para sexta-feira
em Curitiba (10/02)
10/02/2017 – Fonte: CBN Curitiba

Um segundo protesto contra o reajuste da passagem de ônibus de Curitiba está
marcado para esta sexta-feira (10/02). O ato deve acontecer a partir das 17h30 na
Praça Santos Andrade, no centro de Curitiba.
O aumento de R$ 0,55 na tarifa começou a valer na segunda feira (6). O preço da
passagem foi de R$ 3,70 para R$ 4,25; um reajuste de 15%. A principal crítica dos
manifestantes é a falta de transparência do município ao definir o novo valor.
Na segunda feira, dia em que os usuários do transporte passaram a pagar R$ 4,25
pela passagem, houve o primeiro protesto contra o aumento. A manifestação reuniu
cerca de mil pessoas, segundo os organizadores.
O protesto começou na Praça 19 de Dezembro e seguia pelo centro rumo à sede da
Urbs, na rodoviária. No meio do caminho, vândalos começaram a pichar e a apedrejar
fachadas da região.
A polícia militar interveio e usou bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha
para dispersar os manifestantes. Várias pessoas ficaram feridas. Oito foram levadas
pela polícia para a delegacia, entre eles um adolescente.
O Ministério Público investiga possíveis excessos da PM durante o protesto. A
reportagem da CBN questionou a corporação sobre por que a PM não tem conseguido
evitar os episódios de vandalismo.
Em nota, a polícia militar afirmou que a postura atual da corporação é monitorar de
perto os movimentos com profissionais à paisana e policial fardada nas imediações.
Caso a manifestação fuja do controle, os policiais são rapidamente acionados para
controlar a situação.
Deputados estaduais recorreram à justiça para barrar o reajuste da tarifa. O líder da
oposição na Alep, Tadeu Veneri, do PT, protocolou uma ação popular para a revogação
do reajuste.

O pedido já foi negado, mas o parlamentar recorreu da decisão. Já Ney Leprevost, do
PSD, protocolou um pedido de averiguação no Ministério Público para que os
procuradores de justiça analisem a real necessidade do aumento no valor da tarifa de
ônibus.
Anbima: empresas levantam US$ 5,2 bi no exterior em janeiro, 25% do total
de 2016
10/02/2017 – Fonte: Tribuna PR
As companhias brasileiras levantaram US$ 5,2 bilhões em janeiro com a emissão de
títulos de dívida no mercado externo. O montante representa, em um mês, 25,6% do
total captado em ofertas no ano passado.
De acordo com o Boletim de Mercado de Capitais, da Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o movimento marcou a
retomada do modelo usual das captações internacionais, interrompido nos últimos dois
anos. Primeira a aproveitar a janela para captações, a Petrobras foi destaque com
operação de US$ 4 bilhões.
O movimento parece manter o fôlego em fevereiro. Na segunda-feira, 6, a Vale
levantou US$ 1 bilhão com a emissão de bônus com vencimento em 2026, mas a
demanda pelos títulos de dívida foi quase cinco vezes maior. A expectativa da Anbima
é que as operações no exterior sigam aquecidas no primeiro trimestre e superem os
US$ 20,25 bilhões de 2016, quando as captações começaram apenas em março.
Além da Petrobras, realizaram emissões em janeiro a fabricante de celulose Fibria e a
Raízen, captando US$ 700 milhões e US$ 500 milhões, respectivamente. Segundo a
Anbima, o volume total de emissões em janeiro está próximo à média de captações
para o mês que era observada entre 2012 e 2014. Em 2015 o agravamento da crise
político-econômica no Brasil havia fechado a janela para estas operações.
“A demanda pelos ativos e a intenção de outras companhias em acessar o mercado
internacional ainda neste primeiro trimestre aumentam as expectativas de que o
resultado de 2017 supere o de 2016, quando as ofertas foram lideradas pelo Tesouro
e somaram US$ 20,25 bilhões no ano”, afirma o diretor da entidade, José Eduardo
Laloni.
A captação de US$ 1 bilhão fechada pela Vale na segunda-feira mostra que o espaço
para emissões externas tende a ser aproveitado pelas companhias brasileiras. A
demanda pelos bônus da mineradora ficou próxima de US$ 5,5 bilhões, cerca de cinco
vezes acima do valor captado, como publicou o Broadcast.
A operação foi avaliada positivamente pelo mercado e segue a estratégia da Vale de
reduzir sua alavancagem. A meta da companhia é reduzir sua dívida líquida em cerca
de US$ 10 bilhões, para entre US$ 15 bilhões e US$ 17 bilhões em 2017.
Com os recursos levantados, a Vale pretende pagar uma dívida de € 750 milhões que
vence em março de 2018. O que sobrar será usado para “fins gerais da empresa”. O
analista Gilberto Cardoso, da WhatsCall, diz que a operação é positiva porque melhora
o perfil de dívida da Vale.
Cardoso acredita que o timing da emissão foi correto, já que o cenário de juros baixos
no mercado internacional pode estar, segundo ele, com os dias contados.
A análise leva em conta a expectativa ainda não completamente afastada de que o
presidente americano, Donald Trump, eleve gastos para impulsionar a economia,
impactando a inflação e se tornando um gatilho para a alta de juros pelo Fed, o Banco
Central americano.

“A empresa aproveitou uma janela que pode estar se fechando para emissões de longo
prazo, com o atual cenário global de juros baixos e a melhora nos preços de minério.
É uma maneira de alongar sua dívida e ficar com caixa confortável durante os próximos
anos de ramp-up (desenvolvimento) do projeto de minério S11D (o maior da história
da companhia, em Carajás)”, disse Cardoso.
Artigo: A proteção justrabalhista das profissões regulamentadas
10/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
O quanto, de fato, a regulamentação individual de tantas profissões pela via
legislativa aumenta a proteção trabalhista desses trabalhadores?

Faz parte da cultura jurídica brasileira, de tradição romano-germânica, a busca por
segurança jurídica pela via da regulamentação legal. Disso decorre o fato de que
nossas leis costumam ser extensas e numerosas.
A Constituição Federal, por exemplo, tem 250 artigos e sofreu 95 emendas ao longo
de seus menos de 30 anos de vigência. A título comparativo, a Constituição dos
Estados Unidos, vigente desde 1789, tem apenas sete artigos e 27 emendas.
Somente no ano de 2016, entre leis ordinárias e complementares, decretos e medidas
provisórias, foram criadas no Brasil aproximadamente 600 novas leis federais. Somese a isso toda a legislação produzida por cada um dos estados da federação.
Em matéria trabalhista, as normas jurídicas heterônomas (produzidas pelo Estado)
encarregam-se de ditar regras gerais sobre jornadas de trabalho, períodos de
descanso, remuneração, segurança do trabalho, estabilidades provisórias e outros
aspectos inerentes às relações de emprego.
Novas leis devem ser propostas de maneira responsável
Além disso, mais de uma centena de profissões são objeto de leis esparsas que as
regulamentam de forma específica – e são inúmeros os projetos de lei apresentados
no Congresso Nacional que visam regulamentar tantas outras profissões.
A questão que se coloca é: o quanto, de fato, a regulamentação individual de tantas
profissões pela via legislativa aumenta a proteção trabalhista desses trabalhadores?
Os direitos assegurados pela Constituição Federal e pela CLT aplicam-se, como regra
geral, a todos os empregados.

Logo, a ausência de uma lei que regulamente especificamente uma dada profissão não
significa, de forma nenhuma, ausência de proteção justrabalhista.
Ademais, dentre as atribuições do sindicato representativo de uma categoria
profissional encontra-se, justamente, a negociação coletiva. É por meio dos acordos e
convenções coletivas de trabalho que sindicatos e empresas podem acordar pequenos
ajustes nas normas genéricas para atender às particularidades de um dado contexto
social, econômico ou trabalhista.
Considerando que a atividade legislativa tem um elevado custo pecuniário, que é
suportado pela sociedade, novas leis devem ser propostas de maneira responsável. A
mera reiteração, no regulamento de uma profissão, de direitos que já existem na CLT
não faz sentido.
Por isso, a proposição de uma nova lei deve ser pautada em verdadeiros benefícios
que serão por ela produzidos, e não em uma tentativa de responder a um anseio social
por maior proteção trabalhista.
Assim, a criação de uma lei específica para reger uma profissão somente se justifica
em duas situações. A primeira refere-se à definição de requisitos relativos à
qualificação profissional dos trabalhadores que exercerão determinada atividade, com
o objetivo de garantir a segurança da população.
A segunda justificativa para que se regulamente em lei uma profissão repousa na
existência de peculiaridades inerentes àquela atividade que demandem preceitos
trabalhistas específicos, distintos da regra geral. É o caso dos motoristas profissionais,
professores e empregados domésticos, por exemplo, cujas profissões já se encontram
regulamentadas.
Na ausência de qualquer destas circunstâncias, desnecessária é a criação de uma lei
específica para proteção de direitos trabalhistas de uma determinada profissão,
devendo-se aplicar as disposições constitucionais e celetistas.
(Alessandra Barichello Boskovic, doutora em Direito, é coordenadora da pósgraduação em Direito e Processo do Trabalho e professora da graduação em Direito
da Universidade Positivo (UP)).
Meirelles diz que debate da reforma da Previdência será ‘muito intenso’
10/02/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avalia que o processo para a reforma da
Previdência já avança, mas reconheceu que o debate será intenso nos próximos
meses.
“O projeto está caminhando. Esse será um debate claramente muito intenso, o que é
positivo porque é muito importante que a sociedade debata e entenda o processo”,
disse o ministro durante a manhã em palestra no evento Caixa 2017 realizado pelo
banco federal. O painel com Meirelles foi fechado à imprensa e o áudio foi divulgado
pela assessoria de imprensa do Ministério.
Durante a apresentação, Meirelles defendeu a reforma para que o sistema
previdenciário nacional não tenha futuro semelhante ao que já acontece em alguns
Estados, como o Rio de Janeiro.
“Se não tiver financiamento suficiente, a Previdência vai ficar insolvente e nós vamos
ter dificuldade para pagar as aposentadorias. Isso está ocorrendo em algumas regiões,
no Estado do Rio”, disse. “Está ocorrendo de forma séria e outras regiões do Brasil
estão se aproximando disso.”

Meirelles argumentou que “não é possível financiar uma Previdência que não esteja de
acordo com a capacidade do País de pagar”. Nesse esforço de reforma do sistema, o
ministro disse que a admissibilidade do projeto de reforma da Previdência na Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) “é um avanço”.
Ele comentou ainda que o Brasil “não tem condições de colocar como alguns países,
incluindo emergentes, a idade acima de 65 anos crescendo em direção aos 70 anos”.
“Mas certamente vamos ter uma proposta que já está no Congresso balanceada e
equilibrada”. O projeto prevê idade mínima de aposentadoria aos 65 anos e tempo
mínimo de contribuição de 25 anos.
Walmart fecha mais cinco lojas e demite na área administrativa
10/02/2017 – Fonte: Tribuna PR
Dando continuidade ao processo de enxugamento de sua operação no Brasil, a
varejista Walmart fechou cinco lojas nas últimas semanas, sendo três no Rio Grande
do Sul. Entre as bandeiras afetadas estão a Nacional (rede gaúcha de supermercados
que foi adquirida pela americana em 2005) e a Todo Dia (de lojas de proximidade).
Além disso, a empresa demitiu funcionários nos últimos dias da área comercial e
administrativa. Contando os cortes no varejo e na sede, o total de demitidos chegaria
a 300 profissionais, segundo fontes ouvidas pelo jornal O Estado de S. Paulo.
Procurada ontem pela reportagem, a assessoria de imprensa do Walmart afirmou
inicialmente que apenas uma loja da bandeira Nacional havia sido fechada. Mais tarde,
confirmou as cinco desativações, sem dar mais detalhes. Em relação aos cortes, negou
as demissões em massa.
Fontes de mercado afirmaram, contudo, que os planos de enxugamento da operação
– especialmente na área de supermercados, modelo de loja considerado menos
rentável atualmente – não estariam concluídos. O Walmart ainda teria uma lista de
unidades que podem vir a ser desativadas em 2017.
Os cortes neste início de ano vieram apesar de a varejista americana ter divulgado
dados positivos relativos ao Brasil em seu mais recente balanço, referente ao terceiro
trimestre do ano passado.
Nos números selecionados que divulga sobre a operação regional, a companhia
informou que o lucro operacional diminuiu. No entanto, disse que as vendas cresceram
8,1% entre julho e setembro, enquanto o fluxo de clientes nas lojas cresceu 0,5%.
Enxugamento. Na virada de 2015 para 2016, o Walmart fez profundos cortes em sua
operação.
Além de fechar unidades de supermercados, na época a companhia também fechou
hipermercados e até atacarejos, modelo considerado o mais rentável pelas grandes
varejistas atualmente.
Na época, inicialmente o Walmart afirmou que tinha a intenção de fechar 5% de suas
operações, ou cerca de 30 operações. No entanto, em 15 de janeiro de 2016, foi
revelado que o total de lojas desativadas chegou a 60.

Vácuo tecnológico no Brasil cria oportunidade para startups
10/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Curitibana Mercafácil cresce com solução de tecnologia para o varejo;
pesquisa mostra que executivos das indústrias querem inovação

Cezar Augusto Romano, Silvana Weber e Paulo Oliveira, da incubadora da UTFPR
Jonathan Campos/Gazeta do Povo
A startup começou como muitas outras: pequena, com dinheiro próprio e uma ideia
errada. Incubados na Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR), onde
também se formaram, George Christofis Neto e Bruno Vieira leal viram o foco da
Mercafácil mudar de um comparador de preços de supermercado a um site de ofertas
por geolocalização.
Foi só após os primeiros anos que perceberam que o verdadeiro valor do seu negócio
estava em vender a análise de dados para seus clientes.
A partir daí o negócio deslanchou. Hoje a empresa tem 21 funcionários, novos sócios
e um software online capaz de dizer como ganhar mais dinheiro, reter clientes, acertar
no preço ideal de seus produtos e tudo isso que soa como música para qualquer
varejista.
A Mercafácil encontrou um vácuo que pouquíssimos pareciam ter percebido. Algo que
pode ser traduzido por uma pesquisa conjunta do Movimento 100 Open Startups com
apoio da Finep. A rede entrevistou cerca de 2 mil pessoas, executivos de grandes
empresas, sobre o que eles desejam para seus negócios e cruzaram os dados com o
que as startups ligadas ao movimento oferecem.
Em alguns itens, sobretudo novas tecnologias, o gap é gigantesco. Exemplo: 40,1%
dos executivos disseram querer investir em impressão 3D. Apenas 3,3% das startups
estão atuando nesta área.
“Essa pesquisa mostra oportunidades de negócios para quem quer investir. Tem áreas
que, naturalmente, vão ter menos empresas atuando pelo custo. Outras, mostram um
potencial atrativo”, explica Rafael Levy, porta-voz da Open Innovation Week, evento
organizado pelo movimento 100 Open Startups.
Lógico, desenvolver veículos autônomos é para poucos, mas há outros caminhos.
Cerca de 62,2% demonstraram interesse por Big Data e Analytics; 37,8 das startups
estudadas atacaram nesta direção.
A Mercafácil atacou. O software da empresa usa os princípios do Big Data para gerar
valor para os varejistas que atende. “Um supermercado não vive sem cliente, então
eu consigo dizer para ele quem são os compradores novos ou os que deixaram de
comprar.
Em uma loja pequena e média [focos do negócio], há entre 9 mil e 15 mil produtos.
Uso a análise de dados para dizer ao varejista que ele devera praticar determinado
preço em determinado produto se quiser ter mais vendas e lucro.

Se os clientes deixaram de comprar, mostro o grupo de produtos que eles adquiriam
para se pensar estratégias em cima disso”, conta Christofis Neto, CEO.
Oportunidade na UTFPR
A incubadora da UTFPR está com vagas abertas para duas startups de tecnologia. O
processo seletivo será realizado em três etapas e a primeira delas, de inscrição, se
encerra no próximo dia 17. O cadastro pode ser feito via site da universidade
Tal solução chamou a atenção de Marcel Malczewski , cofundador da Bematech, um
case paranaense de sucesso, e investidor. A M3 Investimentos, do empresário, entrou
no negócio oferecendo não só aporte financeiro. “Ele faz parte do nosso conselho.
Ajuda com a experiência que ele tem, de canal de venda, remuneração para canais de
venda, como escalar margens”, exemplifica Christofis Neto. O valor de investimento
não foi divulgado.
Mas era o passo que faltava para sonhar alto e impulsionar um crescimento já
assombroso. Em um ano, a Mercafácil pulou de 14 lojas para 170 atendidas.
“Queremos quadruplicar nossa base de clientes esse ano. Até 2020, queremos ter 3
mil lojas e faturar R$ 40 milhões por ano”, diz o CEO.
Soluções inovadoras
“É uma solução [o software da Mercafácil] que pode ser usada em qualquer lugar do
mundo. Tem potencial de unicórnio [empresa com valor superior a US$ 1 bilhão]”,
projeta a professora Silvana Weber, que coordena a incubadora da UTFPR.
E é nas instituições de ensino e incubadoras que o penhasco mostrado pela pesquisa
da Finep pode se desmanchar. Na UTFPR, “a escolha das empresas incubadas tem
enfoque na inovação tecnológica”, diz Cezar Augusto Romano, diretor do Câmpus
Curitiba da universidade. “Precisamos colocar o país num patamar ainda acima do que
um fornecedor de commodities. Queremos produzir inovação e tecnologia”.
O que eles querem?
Os executivos de grandes empresas que atuam no Brasil querem investir em novas
tecnologias, mas ainda há áreas em que poucas startups investem:

*Startups que compõem a rede do movimento 100 Open Startups
Fonte: Finep e Movimento 100 Open Startups. Metodologia: 2 mil pessoas de mais de
300 grandes empresas (todas com mais de 100 funcionários) foram entrevistadas
durante o ano de 2016. 100 startups formam a base da pesquisa. Infografia: Gazeta
do Povo.

Paraná vai exigir licenciamento para energia solar; veja as regras
10/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Portaria do IAP estabelece os procedimentos para o processo de
licenciamento ambiental. Ao todo, Paraná tem hoje 697 sistemas
fotovoltaicos ligados à rede de energia

Os empreendimentos de até 1 MW (megawatt) estão dispensados de estudos e de
licenciamento ambiental. Aniele Nascimento/Aniele Nascimento.
Diante do crescimento da geração de energia solar no estado, o Instituto Ambiental
do Paraná (IAP) passará a licenciar esse tipo de empreendimento nos municípios
paranaenses. O Paraná é hoje o quinto estado brasileiro com maior número de
conexões, com 697 sistemas fotovoltaicos ligados à rede de energia que somam pouco
mais de 5 MW.
Na prática, a portaria nº 8/2017 do IAP estabelece os procedimentos para o
licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de energia elétrica a partir
de fonte solar para sistemas fotovoltaicos e heliotérmicos, que usam o calor do sol
para gerar vapor de água que, em seguida, gera energia elétrica através de uma
turbina.
Na avaliação de Alexandre Brandão, sócio- fundador da empresa 3B Energy,
especializada no setor fotovoltaico, o licenciamento ambiental era uma demanda do
setor e vai facilitar o desenvolvimento da energia solar no estado.
“O parecer de acesso da Copel para a instalação de sistemas fotovoltaicos em solo já
exigia o licenciamento ambiental, mas não existia nenhuma regulamentação do IAP.
Com isso, dependíamos da liberação das prefeituras dos municípios onde o
empreendimento seria instalado para a construção”, afirma.
O problema, segundo Brandão, é que cada prefeitura tem entendimento e regras
diferentes, o que acabava atrasando todo o processo. “A portaria do IAP uniformizou
as regras e isso vai dar agilidade ao setor”, avalia o sócio da 3B Energy.
A necessidade de licenciamento ambiental para a instalação de um sistema solar vai
obedecer critério ligado a potência energética do empreendimento.
Os empreendimentos de até 1 MW (megawatt), por exemplo, estão dispensados da
apresentação de estudos e de licenciamento ambiental. Essa fatia abrange a maioria
dos sistemas residenciais de menor porte que são instalados em telhados. Neste caso,
a própria construção já passou por processo de licenciamento.
Sistemas com potência acima de 1 MW até 5 MW terão de apresentar um memorial
descritivo do empreendimento para a autorização ambiental ou, então, dispensa de
licenciamento ambiental, dependendo da análise feita pelos técnicos do IAP.

A maior exigência será em relação aos empreendimentos com potência acima de 5
MW até 10 MW. Neste caso, será pedido o relatório ambiental simplificado, necessário
para a emissão das licenças prévias, de instalação e de operação, de acordo com a
etapa da obra. A partir de 10 MW, são necessários o estudo de impacto ambiental e o
relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA) para a emissão das licenças
correspondentes.
“É importante ressaltar que esses licenciamentos citados na portaria são para
empreendimentos sem supressão florestal e fora de áreas de ocorrência de espécies
ameaçadas de extinção e de proteção integral de unidades de conservação.
Caso o empreendimento se enquadre em uma dessas áreas ou precise realizar
supressão florestal, serão exigidas outras autorizações e pareceres específicos”, afirma
a diretora de Licenciamentos Especiais do IAP, Edilaine Vieira.
Confira as regras:
Sistemas até 1MW: estão dispensados de estudos e de licenciamento ambiental.
Sistemas acima de 1 MW até 5 MW: apresentação de um memorial descritivo do
empreendimento para a autorização ambiental ou dispensa do licenciamento.
Sistemas cima de 5 MW até 10 MW: apresentação de relatório ambiental
simplificado, necessário para a emissão das licenças prévias, de instalação e de
operação, de acordo com a etapa da obra.
Sistemas acima de 10 MW: estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto
ambiental (EIA/RIMA) para a emissão das licenças prévias, de instalação e de
operação.
Calendário de saques do FGTS será anunciado no dia 14 de fevereiro
10/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo

O governo federal vai divulgar na terça-feira (14) o calendário de saque das contas
inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O anúncio está previsto
para ocorrer às 11 horas no Palácio do Planalto.
Os 10,1 milhões de trabalhadores que possuem saldo em contas inativas do fundo
poderão sacar os recursos a partir de março. A ordem dos saques deve ser baseada
no mês de aniversário do trabalhador.
A retirada deve ser feita até julho, conforme informou o ministro-chefe da Casa Civil,
Eliseu Padilha. A Caixa vai criar um site para orientar os trabalhadores. Os correntistas
do banco estatal poderão ter o dinheiro transferido direto para a conta.
De acordo com dados oficiais, há atualmente 18,6 milhões de contas inativas há mais
de um ano, com saldo total de R$ 41 bilhões. A estimativa do governo é que 70% das
pessoas com direito ao saque procurem a Caixa para ter acesso aos saldos das contas.
Para os defensores da ideia, os saques não vão causar impacto significativo no saldo
do FGTS, que é da ordem de R$ 380 bilhões.
Assim que foi divulgada essa medida, como pacote de presente de Natal do governo,
o setor da construção criticou a decisão de liberar o saldo total das contas inativas.

A primeira ideia do governo era limitar entre R$ 1 mil e R$ 1,5 mil. Na última hora, o
presidente Michel Temer foi convencido a não colocar limite para os saques com o
argumento de que 86% dessas contas têm saldo inferior a R$ 880 (salário mínimo de
2016).
Com base em dados do FGTS e outros indicadores econômicos, o banco Santander
estima que apenas 1,2% das contas inativas do FGTS - cerca de 100 mil cotistas - têm
saldo superior a R$ 17,6 mil que, somados, respondem pela grande parcela de R$ 20
bilhões depositados.
O montante é praticamente a metade de todo o saldo inativo do Fundo, que soma R$
41,4 bilhões.
Ao mesmo tempo, outros 94% dos cotistas têm saldo entre zero e R$ 3,5 mil. Somado,
esse grupo majoritário em número de trabalhadores responde pela parcela minoritária
de 17% dos depósitos.
Essa grande concentração de recursos na mão de poucos trabalhadores limita o
impacto da liberação dos recursos sobre a demanda e o pagamento de dívidas, diz o
banco espanhol.
Mercado de carros de luxo demorou para sentir a crise, mas ela chegou
10/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Vendas de veículos premium caíram 30% no ano passado

Fábrica da Audi em São José dos Pinhais. Pedro Danthas/Divulgação
Depois de sustentar consecutivas altas nas vendas, inclusive nos dois primeiros anos
de crise mais acentuada do setor automobilístico, o mercado de carros de luxo
sucumbiu à retração do mercado e registrou queda de quase 30% nos negócios no
ano passado. O recuo superou o do mercado total de automóveis e comerciais leves,
que teve redução de 20%.
Em 2014 e 2015, enquanto as vendas totais caíram 7% e 24%, respectivamente, o
segmento premium teve crescimentos robustos de 18% e de 20%. Há dois anos, foram
comercializados no país 67,3 mil modelos dessa categoria.
A previsão dos executivos do setor, especialmente das marcas que abriram fábricas
no país - Audi, BMW, Mercedes-Benz e Land Rover - era atingir vendas anuais de 100
mil veículos em 2016 e depois manter crescimento gradual.
A crise, porém, derrubou o volume para 48,6 mil unidades no ano passado, muito
próximo ao de 2013, quando essas fábricas ainda não operavam no País e o mercado
era abastecido com importados.
“De fato a crise chegou um pouco atrasada para nosso segmento, mas no ano passado
chegou muito forte”, diz Jörg Hofmann, que acaba de deixar a presidência da Audi do
Brasil, após três anos e meio no cargo. “O que aconteceu no Brasil foi uma situação
única: em três anos o mercado total caiu quase à metade, de 3,6 milhões de veículos,
em 2013, para 2 milhões, no ano passado”.

As quatro fabricantes locais e também líderes do mercado premium venderam 41,4
mil veículos no ano passado, sendo que as marcas alemãs tiveram desempenho muito
próximos.
A BMW vendeu 11,8 mil automóveis e utilitários (21% a menos que em 2015). A Audi
vendeu 11,6 mil (queda de 33%) e a Mercedes, 11,3 mil (queda de 35%). As vendas
da Land Rover somaram 6,7 mil unidades, recuo de 24%.
Para a economista Cristina Helena Pinto de Mello, pró-reitora de Pesquisa da ESPM, os
primeiros anos de crise tiveram mais impacto nos empregos, e depois na remuneração.
Foi essa segunda fase que afetou mais o segmento de luxo, e veio acompanhada
também da maior queda de confiança dos consumidores.
“O carro é um bem desejado, mas hoje há uma reconfiguração no mercado e muitas
pessoas estão optando por outros meios de transporte, como o Uber e o táxi.”
Supermáquinas
Modelos de alto luxo, chamados de “supermáquinas” também foram impactados pela
crise. A Ferrari, que em 2013 vendeu 37 unidades de superesportivos que custavam
acima de R$ 1 milhão, comercializou no ano passado 21 unidades. As vendas da
Lamborghini saíram de 14 para 4 unidades no mesmo comparativo, enquanto as da
Maserati baixaram de 21 para 12 unidades.
Bruno Pamplona, consultor especializado no mercado de luxo, credita o baixo
desempenho no segmento ao câmbio, que encareceu entre 20% a 30% os preços de
modelos importados, reflexo também da crise econômica que se instalou no País.
Houve momento, lembra ele, que a cotação do dólar ficou perto de R$ 4. “O que está
ocorrendo hoje é um movimento muito forte no segmento de seminovos”, diz
Pamplona.
“O consumidor que fez uma aquisição nos últimos cinco anos, por exemplo de uma
Ferrari, naturalmente faria a troca por um novo, mas está preferindo pegar um
seminovo, com um ano de uso”.
Na opinião do diretor de vendas da BMW do Brasil, Martin Fritsches, os clientes
passaram a ficar mais tempo com os produtos, adiando a decisão de compra ou
esperando por lançamentos.
Fritsches acredita que o segmento premium será o primeiro se recuperar após a
retomada do mercado. A BMW prevê crescimento de 4% nas vendas totais este ano,
com uma melhora gradual a partir do segundo semestre. “No entanto, com o cenário
de hoje não vemos uma retomada mais significativa no curto prazo.”
Romero Jucá defende corte de 1 ponto na taxa de juros
10/02/2017 – Fonte: Tribuna PR
O líder do governo no Congresso, senador Romero Jucá (PMDB-RR), defendeu, em
entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, queda de um ponto porcentual da Selic
(taxa básica de juros) na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom),
nos dias 21 e 22 deste mês.
Ele ponderou que o comportamento da inflação já permite maior rapidez na queda dos
juros. Na quarta-feira, 8, foi divulgado o índice oficial de inflação (IPCA) de janeiro,
que registrou alta de 0,38%, o mais baixo resultado para o mês desde o início da série
história do IBGE, em dezembro de 1979.

Em meados de janeiro, no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, o presidente do
Banco Central, Ilan Goldfajn, havia dito que a queda de 0,75 ponto porcentual da Selic,
que na ocasião surpreendeu o mercado financeiro, marcava o novo ritmo de queda
dos juros.
Jucá faz questão de frisar que defende a redução da taxa básica de juros – atualmente
em 13% – em 1 ponto porcentual “como economista”. Ele destaca que essa decisão,
que leva em conta “critérios técnicos”, cabe ao Banco Central e o restante do governo
não deve tecer qualquer comentário.
Contudo, o senador avaliou que, desde a última reunião do Copom, os indicadores
macroeconômicos tiveram melhora maior do que as projeções iniciais. Além da queda
da inflação, ele citou, como fatores que podem impulsionar uma queda mais acentuada
da Selic, o fato de o governo ter controlado os preços administrados, o câmbio estar
em um patamar baixo e o Fed, o banco central norte-americano, não ter aumentado
suas taxas de juros.
Jucá acredita que a tendência é que em dois meses a inflação no País chegue ao centro
da meta, de 4,5%. Ele destaca que o resultado da taxa em 12 meses está em 5,35%
com “viés de queda”.
Limite de gastos
O senador rebateu as críticas de que o comportamento dos juros do governo Temer
poderia se assemelhar ao da gestão Dilma Rousseff, quando a taxa desceu a 7,25%,
mas depois voltou a subir.
Ele afirmou que a redução no atual governo não é um “corte abrupto”, porque Dilma
derrubou os juros “artificialmente” e desorganizou os gastos. “O governo atual não
está fazendo isso. Ao contrário, criou um limitador de gastos públicos”, defendeu.
A expectativa de queda mais rápida da taxa de juros também cresceu depois da
divulgação do IPCA de janeiro, mas ainda parece dividir as alas política e econômica
do governo. Uma fonte da Fazenda vê com cautela a possibilidade de queda da Selic
em 1 ponto porcentual.
“Acho que não deve acelerar, até porque, quando o Brasil voltar a crescer, vai ter de
ajustar para cima a taxa, pois 9% não parece ser a taxa de equilíbrio, com crescimento
rodando entre 2% e 3%.”
IBC-BR cai 0,5% na margem no trimestre até novembro, com dados
dessazonalizados
10/02/2017 – Fonte: Tribuna PR
A atividade econômica do Brasil registrada pelo IBC-Br, considerando o conjunto das
cinco regiões, cedeu 0,5% na margem, no trimestre encerrado em novembro, na série
dessazonalizada. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado
nesta sexta-feira, 10, em Belo Horizonte.
De acordo com o documento, “a atividade econômica do País tem apresentado
dinamismo inferior ao projetado anteriormente, trajetória evidenciada pela
continuidade de resultados negativos no trimestre encerrado em novembro”.
O Banco Central afirma ainda que o cenário reforça as perspectivas de que a retomada
da atividade econômica “seja mais demorada e gradual que a antecipada
previamente”. Além disso, o cenário reforça a expectativa de que “a economia
brasileira siga operando com nível de ociosidade dos fatores de produção superior à
média histórica”.

Empresas brasileiras levantaram US$ 5,2 bilhões no exterior em janeiro
10/02/2017 – Fonte: GS Notícias
As companhias brasileiras levantaram US$ 5,2 bilhões em janeiro com a emissão de
títulos de dívida no mercado externo. O montante representa, em um mês, 25,6% do
total captado em ofertas no ano passado.
De acordo com o Boletim de Mercado de Capitais, da Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o movimento marcou a
retomada do modelo usual das captações internacionais, interrompido nos últimos dois
anos. Primeira a aproveitar a janela para captações, a Petrobras foi destaque com
operação de US$ 4 bilhões.
O movimento parece manter o fôlego em fevereiro. Na segunda-feira, dia 6, a Vale
levantou US$ 1 bilhão com a emissão de bônus com vencimento em 2026, mas a
demanda pelos títulos de dívida foi quase cinco vezes maior.
A expectativa da Anbima é que as operações no exterior sigam aquecidas no primeiro
trimestre e superem os US$ 20,25 bilhões de 2016, quando as captações começaram
apenas em março.
Reforma tributária deve buscar maior taxação da renda e dos ganhos de
capital, diz Padilha
10/02/2017 – Fonte: UOL Economia
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta quinta-feira (9) que a reforma
tributária que o governo encaminhará no segundo semestre ao Congresso deve buscar
tributar mais a renda e os ganhos de capital e menos o consumo, em uma tentativa
de reorganizar o sistema tributário brasileiro.
"A verdade é que tributamos muito o consumo e muito pouco a renda e os ganhos de
capital. Temos que aprender a fazer como fazem os povos desenvolvidos, que tributam
mais a renda e os ganhos de capital e menos o consumo", afirmou o ministro em um
seminário para gestores da Caixa Econômica Federal.
"Estamos trabalhando para ver o quanto vamos conseguir avançar na reforma
tributária já nesta direção, se possível."
Padilha afirmou ainda que a tributação do consumo "impacta a base da pirâmide".
"Quem paga mais impostos no nosso país são os mais pobres. É uma deformidade que
temos no nosso sistema", afirmou.
Até agora o governo não deu detalhes do que pretende propor do que está chamando
de "simplificação tributária". Quando assumiu o governo em maio, ainda
interinamente, o presidente Michel Temer descartou mexer no sistema tributário do
país. Agora, alegando já ter conseguido enviar as reformas mais urgentes --da
Previdência e Trabalhista- o governo trabalha para apresentar ao Congresso as
mudanças tributárias até abril.
Em seu discurso no mesmo evento, Michel Temer minimizou as mudanças, dando a
ela um alcance menor do que Padilha prevê.
"Vamos tentar agora, não vou falar exatamente em uma reforma tributária, mas uma
simplificação do sistema tributário, na qual o governo já está trabalhando para que
possamos desburocratizar vários procedimentos que trarão agilidade para os
investimentos nacionais e estrangeiros no nosso país", disse Temer em discurso no
mesmo evento.

MPF denuncia mais 14 pessoas da MMC Automotores do Brasil no âmbito da
Operação Zelotes
10/02/2017 – Fonte: UOL Economia
O Ministério Público Federal denunciou na quinta-feira (9) mais 14 pessoas por
envolvimento no esquema de evasão fiscal investigado no âmbito da Operação
Zelotes.
As acusações estão relacionadas à MMC Automotores do Brasil, que tem licença para
fabricar e vender veículos da marca japonesa Mitsubishi no país.
De acordo com os investigadores, R$ 33,8 milhões em propinas teriam sido pagas aos
autores do esquema, que agiram para "manipular" as decisões do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
O MPF alega que o pagamento ajudou a MMC Automotores a evitar impostos de R$
600 milhões. A MMC Automotores se recusou a comentar.
A Operação Zelotes investiga várias empresas pelo pagamento de propinas a membros
do Carf para obtenção de decisões favoráveis que reduzam os valores devidos.
As 14 pessoas foram acusadas de "corrupção, tráfico de influência e lavagem de
dinheiro", como resultado das investigações iniciadas em 2014, de acordo com o
comunicado.
Indústria de plásticos tem pior receita em 10 anos, mas prevê alta em 2017
10/02/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Após três anos consecutivos de queda, a indústria de transformados plásticos deverá
crescer 1% acima da inflação neste ano, segundo a Abiplast, que reúne fabricantes.
Em 2016, o faturamento caiu 11,1% e chegou a seu pior nível dos últimos dez anos.
Apesar da perspectiva de melhora, 6.000 demissões são previstas neste ano, o que
representa 1,8% da mão de obra.
"Não esperamos uma recuperação, mas a expectativa é que o cenário não piore. Os
setores automobilístico e de construção chegaram a níveis muito baixos e, agora,
devem aumentar os pedidos", diz o presidente, José Roriz Coelho.
Os setores representam 15% da demanda de plásticos, fatia que já foi de quase 40%.
Outros segmentos que deverão ampliar os pedidos em 2017 são os de alimentação,
eletrônicos e agronegócio.
Parte do aumento da demanda industrial deste ano deverá ser absorvida por itens de
fora, segundo a entidade. A alta de importações calculada é de 10,5%.
Um pleito antigo da indústria nacional para ganhar competitividade —e que deve ser
um foco do setor neste ano— é a redução do custo da matéria-prima, praticamente
toda fornecida pela Braskem.
A associação questiona as taxas impostas aos materiais importados —hoje vigoram
oito medidas antidumping (tarifas para evitar danos a empresas nacionais), todas
solicitadas pela Braskem.

Marcopolo e Volvo entregam 20 ônibus de 15 m
10/02/2017 – Fonte: Automotive Business

A Marcopolo e Volvo entregaram os 20 primeiros ônibus com 15 metros de
comprimento ao mercado brasileiro. Além de ser o maior, é o mais potente ônibus
rodoviário no mercado nacional.
São 450 cavalos. Segundo a Volvo, eles são equipados de série com caixa de câmbio
eletrônica I-Shift, freios inteligentes EBS, freio-motor com 390 cv de potência e
Controle Eletrônico de Estabilidade (ESP).
Os 20 Paradiso 1800 Double Decker foram encomendados pelo Grupo paranaense
Eucatur pela grande capacidade para 60 passageiros, 12 deles em poltronas-leito no
piso inferior e outros 48 em cadeiras-semileito no piso superior.
Todas as unidades recebem sistemas de monitoramento e de auxílio de
estacionamento com sensores de distância, equipamento audiovisual com DVD, MP3,
monitores e tomadas para recarga de equipamentos eletrônicos. Os novos Paradiso
farão linhas entre cidades do Rio Grande do Sul e de Roraima.
Retomada do mercado começa em 2017, mas se estende até 2020
10/02/2017 – Fonte: Automotive Business

O mercado brasileiro de veículos deve ficar entre estabilidade e leve melhora em 2017.
A tendência é que a recuperação das vendas aconteça de forma gradual até 2020.
Estas são algumas das conclusões da pesquisa promovida com leitores do portal
Automotive Business.
Com mais de 200 respostas, o levantamento mediu a temperatura da indústria
automotiva para este ano. Dos entrevistados, 93% entendem que 2017 será de
estabilidade ou crescimento. Apenas 4,8% dos participantes acreditam que a
retomada das vendas só vai acontecer depois de 2020.
O levantamento será combustível para os debates que acontecerão no palco do VIII
Fórum da Indústria Automobilística, principal evento de negócios para a indústria
automotiva que acontece em 17 de abril em São Paulo. A maioria dos entrevistados é
de executivos de gerência e diretoria de empresas de autopeças, montadoras,
fornecedores de insumos e prestadores de serviços para a indústria automotiva.
Dos participantes, 68% esperam estabilidade no mercado automotivo em 2017 na

comparação com o resultado do ano passado. Já 18,8% confirmaram a expectativa de
que o mercado cresça mais de 10% este ano. A minoria, 10%, trabalha com cenário
de contração das vendas em 2017.
Ao serem questionados sobre as oportunidades para a recuperação dos negócios, a
maioria, 37%, destacou a necessidade de apostar em inovação, tecnologia e novos
produtos.
As exportações foram a melhor opção para 30,2% dos entrevistados, enquanto investir
para ganhar produtividade e reduzir custos foi indicada como a melhor iniciativa para
22,9% dos participantes.
CADEIA PRODUTIVA VAI ACOMPANHAR RECUPERAÇÃO
Quando o assunto é a indústria de autopeças, 51,4% das pessoas entrevistadas
acreditam que a cadeia produtiva vai acompanhar o ritmo de recuperação do mercado.
Já parcela de 23% alerta que estas empresas vão demorar mais para sair da crise.
Outros 16,8% dos participantes apontaram que o setor de autopeças vai sair ainda
mais fragilizado do momento de turbulência.
Para 75,5% das pessoas entrevistadas, o estímulo mais efetivo à cadeia produtiva
seria a redução e a simplificação dos impostos. A maioria dos participantes, 52,7%,
apontaram ainda que, na crise, montadoras e sistemistas trabalharam em parceria
para melhorar a produtividade.
SETOR DE CAMINHÕES LONGE DO PATAMAR RECORDE
Grande parte dos entrevistados 54,6%, defende que o mercado de caminhões vai
crescer lentamente, mas dificilmente vai alcançar de novo o patamar recorde
registrado em 2011, com mais de 170 mil emplacamentos.
Para 57,6% dos respondentes, as novas condições de financiamento de veículos
comerciais pelo BNDES são bom estímulo para as vendas. Parcela de 38% dos
entrevistados, no entanto, acreditam que a alteração é indiferente e não terá impacto
sobre os volumes de vendas.
Nissan inicia exportações do Brasil para a Argentina
10/02/2017 – Fonte: Automotive Business

Pela primeira vez desde que iniciou suas atividades no Brasil, a Nissan inicia as
exportações de seus modelos para a Argentina, em uma ofensiva que começou em
2016 para enviar seus modelos aos países da América Latina. Os primeiros a chegarem
ao país vizinho são March e Versa, ambos fabricados na planta de Resende, no Rio de
Janeiro.
Além da Argentina, os modelos Nissan made in Brazil são vendidos na Bolívia, Chile,
Costa Rica, Panamá, Paraguai e Uruguai.
Vale lembrar que a picape Frontier, que começou a ser produzida em 2001 na fábrica
da Renault em São José dos Pinhais (PR), deixa de ser fabricada no Brasil e passa a

ser montada na Argentina com previsão para 2018, já em sua nova geração,
apresentada em novembro passado durante o Salão do Automóvel de São Paulo e
chega ao mercado brasileiro neste primeiro trimestre.
“Resende é uma planta moderna, com elevados indicadores de qualidade, escolhida
para se tornar uma plataforma de exportação para a América Latina. Foi construída
para entregar o melhor da qualidade e tecnologia japonesa em toda a região”, ressalta
o chairman da Nissan para a América Latina, José Valls.
Segundo Valls, a expectativa é duplicar o volume de exportação e ampliar o número
de países que irão receber os produtos feitos no Brasil no ano fiscal vigente.
“A região possui um potencial significante para a Nissan. Nosso time está se
preparando para uma crescente demanda na região nos próximos anos, para a qual
Resende se transformará em um polo de exportação”, finaliza.
Inaugurado em abril de 2014, a fábrica da Nissan em Resende produz além de March
e Versa, o novo SUV compacto Kicks, cujos primeiros modelos de teste foram
montados no mês passado e com produção comercial prevista ainda para este primeiro
semestre.
Cummins amplia presença em veículos Agrale
10/02/2017 – Fonte: Automotive Business

A Cummins vem ampliando o fornecimento de motores para a Agrale e conquistou 14
novas aplicações desde 2011. Atualmente, a fabricante de propulsores diesel detém
cerca de 75% do volume de aplicações automotivas da montadora brasileira de
caminhões, chassi de ônibus, máquinas agrícolas e utilitários.
O crescimento se tornou mais significativo a partir de 2012, com a entrada em vigor
do Proconve P7, atual programa de controle de emissões para veículos comerciais a
diesel, que obrigou a adoção de motorização Euro 5.
Os fornecimentos de motores Euro 5 para a Agrale no Brasil em 2012 também
permitiram que a Cummins ganhasse espaço na Agrale argentina. Assim, a
participação da fabricante no país vizinho passou de zero para 13% em 2016.
“Nossa jornada mais agressiva com a Agrale teve início após introdução do Euro 5,
quando passamos a equipar mais duas aplicações dentro da gama de ônibus da Agrale.
Os chassis V5/V6 e V8 receberam o motor ISF 3.8, atualmente produzido em
Guarulhos (SP)”, diz o supervisor de vendas da Cummins do Brasil, Gregori Boschi.
Entre 2014 e 2015 houve mais quatro novas aplicações. O caminhão 10.000 e os
chassis de ônibus MT 9W, MA 9.6 e MA 10.000 receberam também o ISF 3.8. Ainda
nesse período a Cummins ampliou o fornecimento de motores ISF 2.8 para novas
versões do Marruá, lançadas na ocasião pela Agrale.

Grupo VW estuda medidas contra Piëch
10/02/2017 – Fonte: Automotive Business

O Grupo VW pode tomar providências legais contra seu ex-presidente do conselho
Ferdinand Piëch, em razão de declarações recentes à imprensa, em que alegou ter
alertado diretores do grupo sobre a possibilidade de problemas com as emissões de
seus motores seis meses antes de o escândalo dieselgate estourar.
O ex-chairman e um dos maiores acionistas da companhia teria levantado a questão
a membros do conselho fiscal e ao então CEO do Grupo VW, Martin Winterkorn. Este
teria assegurado a Piëch que tudo estava “sob controle”, segundo reportagem de um
periódico alemão.
Piëch deixou a empresa no primeiro semestre de 2015. O escândalo dos motores
estourou nos Estados Unidos em 18 de setembro de 2015 e cinco dias depois disso
Winterkorn renunciou ao cargo.
Em nota recente, o conselho de supervisão da Volkswagen afirma que “repudia
enfaticamente” as afirmações de Piëch concedidas à imprensa. Segundo a empresa
não foram apresentadas provas que indiquem a exatidão dessas alegações,
classificadas como “implausíveis”.
Sendo assim, conclui a empresa, o conselho administrativo vai examinar a
possibilidade de medidas legais contra Piëch.
Brasil registra 69 fusões e aquisições em janeiro, queda de 16,87%
10/02/2017 – Fonte: UOL Economia
A plataforma Transactional Track Record (TTR) registrou 69 fusões e aquisições no
mês de janeiro, queda 16,87% na comparação com o mesmo período de 2016.
Em volume financeiro, entre as transações com valor revelado, a alta foi de 245,6%,
para R$ 25 bilhões, impactada diretamente pela conclusão da compra da CPFL Energia
pela chinesa State Grid, por R$ 17 bilhões.
Na comparação com dezembro, a queda em volume de operações foi de 88% frente
aos 130 negócios concluídos no último mês de 2016.
Por setor, o principal destaque foi o de varejo e distribuição, com 11 transações,
seguido por saúde, higiene e estética, com nove operações.
O principal país comprador foi os Estados Unidos, com seis transações. Em volume
financeiro, por conta da venda CPFL, a China liderou com R$ 17,7 bilhões, entre as
transações com valor revelado.
Os negócios envolvendo empresas de private equity recuaram 69%, para quatro
transações. As duas operações com valor revelado somaram R$ 2,06 bilhões, 56% a

mais que o valor tornado público no ano anterior, beneficiadas pela conclusão da venda
da Petrobras Chile para a Southern Cross Group por R$ 1,5 bilhão.
No segmento de venture capital, o destaque em volume financeiro foi o aporte R$ 322
milhões na 99 táxis liderado pela chinesa Didi Chuxing. Foram realizadas sete
transações envolvendo venture capital em janeiro, recuo de 53%.
Controle da usina de Belo Monte é colocado à venda por R$ 10 bilhões
10/02/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, está à venda. Segundo informações obtidas
pelo jornal O Estado de S. Paulo, as empresas que compõem o bloco de controle da
Norte Energia, concessionária que administra a usina, já contrataram o Bradesco BBI
para buscar potenciais investidores no Brasil e no exterior.
A operação também contará com um banco internacional para tocar as negociações
de venda da terceira maior hidrelétrica do mundo, atrás apenas da chinesa Three
Gorges e de Itaipu Binacional.
O que está à venda é a parte das empresas Neoenergia, Cemig, Light, Vale, Sinobras,
J. Malucelli e dos fundos de pensão Petros (Petrobrás) e Funcef (Caixa). A participação
dessas companhias na Norte Energia é de 50,02%. O valor patrimonial de Belo Monte
é estimado em R$ 10 bilhões. O projeto, que só será concluído em 2019, ainda exigirá
investimentos de, pelo menos, R$ 5 bilhões.
Quando concluída, a hidrelétrica, de 11.233 megawatts (MW) de energia, terá
consumido mais de R$ 31 bilhões – o empreendimento começou orçado em R$ 18
bilhões. Segundo fontes próximas à empresa, para ficar com a usina, os compradores
terão de assumir o financiamento concedido ao projeto de cerca de R$ 22 bilhões do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A hidrelétrica ainda
pleiteia mais R$ 2 bilhões do banco estatal para concluir as obras.
Por ora, a participação do Grupo Eletrobrás, de 49,98%, não está à venda. Mas, como
a estatal tem o direito de “tag along” (mecanismo que permite ao minoritário vender
suas ações pelo preço pago ao controlador), o grupo também poderia vender sua fatia
na hidrelétrica, diz uma fonte do setor, caso o valor seja satisfatório.
Chinesas. Antes mesmo da contratação do banco que vai liderar a negociação,
algumas chinesas – que são consideradas “candidatas” a qualquer processo de fusão
e aquisição no País – já vinham sondando o empreendimento.
State Grid e China Three Gorges – que estão há mais tempo no Brasil e abocanharam
importantes ativos no setor de energia, como Cesp, CPFL e Duke Energy – já
começaram a avaliar a usina. A State Grid, por exemplo, está construindo o linhão que
vai distribuir a energia de Belo Monte.
Mas fontes ligadas ao negócio afirmam que, por ser um megaempreendimento, a
venda deverá ocorrer para um consórcio. A expectativa é que as negociações sejam
acirradas.
O empreendimento está envolvido na Lava Jato, que investiga pagamento de propina
por parte do consórcio construtor de Belo Monte, formado por Odebrecht, Camargo
Corrêa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, OAS e outras cinco empreiteiras menores.
“Há uma enorme preocupação por parte dos investidores que têm negociado ativos de
empresas envolvidas na Lava Jato de que o escândalo acabe respingando nos futuros
controladores. Se o valor da multa já está estipulado, coloca-se no preço. Caso
contrário, a incerteza é grande”, diz um advogado, que prefere não se identificar.

Outro entrave é o modelo financeiro adotado em Belo Monte. Analistas que
acompanham o projeto afirmam que o retorno do investimento caiu pela metade nos
últimos anos por causa das paralisações e multas aplicadas por atraso nas obras.
Procurados pela reportagem, a Norte Energia e Bradesco não comentaram o assunto.
Justiça nega recurso à CSN na Usiminas
10/02/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Tribunal de Justiça de São Paulo negou recurso da CSN, de Benjamin Steinbruch,
contra o grupo ítalo-argentino Ternium/Techint, apurou o jornal O Estado de S. Paulo.
A CSN exigia o pagamento de “tag along”, que dá a garantia aos sócios minoritários
dos mesmos direitos ofertados aos controladores no caso de venda ou transferência
de controle de uma empresa.
Em 2011, o grupo Ternium/Techint comprou a participação de 26% de Votorantim e
Camargo Corrêa na Usiminas, por US$ 2,2 bilhões, ou R$ 36 por ação. Na época, a
CSN também buscava entrar no bloco de controle da siderúrgica mineira e começou a
comprar ações da empresa no mercado.
Atualmente, a CSN é o maior acionista minoritário da Usiminas fora do bloco de
controle da siderúrgica. Contudo, por decisão do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade), a CSN terá de se desfazer dessa fatia até 2019.
Em dezembro passado, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) se manifestou contra
o pedido da CSN. “A decisão da TJ reforça a posição da CVM”, disse uma fonte.
Litígio. Três anos depois da entrada do grupo Ternium na Usiminas, o novo acionista
começou a se desentender com o grupo japonês Nippon. A disputa societária tornouse pública em setembro de 2014 e se arrasta até hoje. Os dois acionistas travam uma
queda de braço para comandar a siderúrgica.
Procuradas pela reportagem, Ternium, Usiminas e CSN não comentam o assunto.
Trabalhadores de Escondida, maior mina de cobre do mundo, entram em
greve
10/02/2017 – Fonte: Tribuna PR
Trabalhadores da mina de cobre Minera Escondida, no Chile, entraram em greve nesta
quinta-feira, após o fracasso de negociações para um novo acordo coletivo, informou
um representante sindical.
“As pessoas não apareceram para trabalhar”, disse Carlos Allendes, porta-voz do
principal sindicato de Escondida, a Union No.1. “A greve começou.”
Maior mina de cobre do mundo, responsável por cerca de 5% da produção global do
metal, Escondida é controlada pela anglo-australiana BHP Billiton.
As discussões entre mineiros e a BHP vinham ocorrendo nas últimas semanas e, mais
recentemente, tiveram mediação do governo chileno. Já era esperado que a greve
começasse hoje.
A BHP, que possui fatia de 58% na Escondida, estimou no mês passado que a mina
produziria 1,1 milhão de toneladas de cobre no período de 12 meses que se encerra
em junho.

China importa mais petróleo e minério em janeiro, mas reduz compras de
cobre
10/02/2017 – Fonte: Tribuna PR
As importações de petróleo e de minério de ferro da China subiram na comparação
anual de janeiro, mas as de cobre diminuíram, segundo dados preliminares divulgados
pela Administração Geral de Alfândega do país.
No mês passado, as compras chinesas de petróleo bruto registraram avanço anual de
28%, a 34,03 milhões de toneladas, o equivalente a 8,05 milhões de barris por dia. O
volume de janeiro é o segundo maior já registrado, só menor que o de dezembro (36,4
milhões de toneladas). Já as importações de minério de ferro subiram 12% na mesma
comparação, a 92 milhões de toneladas.
Por outro lado, as importações de cobre tiveram queda anual de 14% em janeiro, a
380 mil toneladas.
Os dados também mostraram que a China exportou 480 mil toneladas de petróleo
bruto em janeiro, 380% mais que no mesmo mês do ano passado.
Previ fecha venda de sua participação na Kepler Weber
10/02/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Previ fechou nesta quinta-feira, 9, a venda de sua participação de 17,48% no capital
da fabricante de silos Kepler Weber para a AGCO. O negócio injetará cerca de R$ 100
milhões no caixa do fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil e reforça a
estratégia de aproveitar oportunidades de desinvestimento e concentrar participações
em ativos com alta liquidez.
Em setembro, a Previ anunciou a alienação de sua fatia na empresa de energia CPFL
para a chinesa State Grid. Antes, em 2014, se desfez dos 5,07% que detinha na
siderúrgica mineira Usiminas.
O valor firmado em contrato de R$ 22,0 por ação, sujeito a ajuste, representa uma
valorização de 25,71% em relação ao preço atual do ativo, que está cotado em R$
17,50. O fechamento da operação ainda depende da aprovação do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Além disso, a AGCO deverá atingir o
porcentual mínimo de 65% do capital social da Kepler.
Fundada há mais de 85 anos, a Kepler Weber atua no setor de agronegócios, na etapa
pós-colheita da cadeia produtiva de grãos. Em setembro de 2007 a Previ participou
ativamente da reestruturação financeira e operacional da empresa. De lá até o fim de
2016, os papéis da Kepler obtiveram retorno de 26,64% sobre o índice Ibovespa.
A Kepler estava na carteira de participações do Plano 1, o maior e mais antigo da
Previ, assim como CPFL e Usiminas.
O negócio com a CPFL Energia deve render R$ 7,5 bilhões – até agora R$ 5,1 bi
entraram no caixa do fundo e o restante virá de uma oferta pública de aquisição de
ações (OPA) a ser realizada pela nova controladora.
Na prática, houve um ganho de R$ 2,9 bilhões em relação ao valor registrado pela
participação no balanço de 2015. No caso da Usiminas, o fundo de pensão levantou
R$ 616,7 milhões, o que representou um ganho de 82% sobre o valor das ações da
empresa negociadas em bolsa.

A ordem na Previ é deixar a carteira de participações preparada para aproveitar
oportunidades, como disse ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo
Estado, em outubro o diretor de participações do fundo, Renato Proença.
Ao anunciar a venda da CPFL, a Previ destacou em comunicado que desinvestimentos
em renda variável deveriam se intensificar, tendo como foco a geração de liquidez do
Plano 1.
O volume de pagamentos aos cerca de 115 mil associados no plano vai crescer nos
próximos anos, até atingir seu ápice, em 2040. A Previ tem que reforçar seu caixa
para fazer frente aos crescentes compromissos de pagamento de benefícios aos 115
mil associados.
Com ativos totais de R$ 131 bilhões, o Plano 1 tem hoje cerca de 50% de seus recursos
aplicados em renda variável, encostando no teto previsto em sua política de
investimento.
As participações se dividem por companhias como Petrobras, Vale, Neoenergia,
Invepar, Embraer, Ambev, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. Até novembro do ano
passado, o plano atingiu rentabilidade de 15,86%, superando a meta atuarial
(11,30%). Isso trouxe um excedente de R$ 4,8 bilhões, evitando a necessidade de
pagamentos extras pelos beneficiários para equacionar um rombo de R$ 2,9 bilhões
no Plano 1 em 2015.
BMW promove mudanças na equipe de design
10/02/2017 – Fonte: Automotive Business

O designer Jozef Kaban passa a fazer parte da equipe do Grupo BMW, liderada pelo
vice-presidente sênior de design da companhia, Adrian van Hooydonk. Kaban tem 44
anos. Natural da Eslováquia, ele será responsável pelas formas dos carros BMW.
Ele chega à fabricante bávara após acumular passagens por marcas do Grupo
Volkswagen.
As mudanças na equipe de design abrangem também a efetivação de Domagoj Dukec
no cargo de head de design para as submarcas BMW i e BMW M.
Com 41 anos, Dukec está na companhia desde 2010 e foi responsável pelo design
exterior da marca BMW e, mais recentemente, pela submarca BMW i, de veículos
elétricos e híbridos.
"Estou ansioso para contar com esses reforços. Kaban e Dukec trazem a experiência,
talento e visão que precisamos para o futuro direcionamento do nosso design”, diz
Adrian van Hooydonk.

INPI tenta aumentar sua eficiência e reduzir estoques, mesmo sem pessoal
10/02/2017 – Fonte: Portal Contábil
Advogados elogiaram a publicação do Manual de Marcas que, na opinião
deles, facilitará os processos dentro do órgão, mas ainda relatam a situação
delicada e os altos estoques de pedidos
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) vem lutando para diminuir o
estoque de pedidos de registros, ao mesmo tempo que precisa acelerar as novas
solicitações de marcas e patentes.
Nesse sentido, um novo Manual de Marcas do INPI, lançado nesta semana, deve
aumentar a transparência nos processos e contribuir para um sistema mais eficiente,
dizem especialistas ouvidos pelo DCI.
Segundo o sócio do Dias Teixeira Advogados, Diogo Dias Teixeira, as recentes medidas
ajudaram também a reduzir o tempo gasto em análises de recursos contra decisões o
próprio órgão.
“Sempre que o usuário sabe previamente qual é o comportamento do INPI sobre uma
marca, diminui a possibilidade de inscrever algo que não tenha chance de ser
aprovado. Parece-me que haverá menos recursos e menos ações judiciais”, avalia.
Atualmente, o acumulo de trabalho é tão grande e defasado que o tempo médio para
a concessão de registros chega a 14 anos em alguns setores, conforme cálculos do
próprio Instituto.
Para tentar solucionar o problema, no ano passado, o INPI instituiu uma força-tarefa
para auxiliar na redução do backlog (ou requisições) de exames de admissibilidade via
Tratado de Cooperação em Matéria de Patente, de exames técnicos de desenho
industrial e de exames de recursos e processos de nulidades de marcas e patentes.
Com a força-tarefa operando, o órgão conseguiu aumentar o número de decisões sobre
patentes de 15.842 em 2015 para 25.481 em 2016. Já a quantidade de decisões sobre
marcas passou de 189.916 para 195.896, no período.
Os especialistas também recordaram o lançamento de programas diferenciados como
o de aceleração das “Patentes Verdes”, dirigido ao registro de produtos com impacto
positivo no meio ambiente.
O órgão implantou ainda parcerias com outros países para evitar a reanálise de
patentes que já tenham sido concedidas no exterior, que também visa trocar
experiência com profissionais da área de propriedade intelectual ao redor do mundo.
Demandas
Mas a maior reclamação dos especialistas tem a ver com a falta de mão-de-obra no
órgão. O diretor jurídico da Daniel Legal & IP Strategy, André Oliveira, lembra que
havia um déficit de examinadores no Instituto e para mitigá-lo, em janeiro, os 70
servidores aprovados no último concurso do INPI tomaram posse.
No entanto, na opinião de Oliveira, apesar da intenção ser boa, “não é apenas de gente
que o órgão precisa”.
“A melhora não tem só a ver com o número de examinadores. Muitos que foram
contratados antes não estavam trabalhando com a análise de patentes. Tinha muita
gente na biblioteca e na parte administrativa. Então já houve contratação de novos
examinadores e o backlog continuou aumentando”, ressalta o advogado.

O diretor da Daniel Legal & IP Strategy ainda vê uma situação muito delicada no INPI,
mas faz uma analogia com o quadro de recessão econômica enfrentada pelo Brasil. “O
INPI chegou ao fundo do poço e está pouco a pouco se reerguendo.
Várias medidas têm sido lançadas em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, para solucionar o problema das patentes”, avalia.
Pontos
Dentro desse melhor “alinhamento”, o Manual de Marcas recebeu elogios, em função
de pontos que refletem melhor a realidade do sistema no País.
O texto conta, por exemplo, com uma norma específica sobre o chamado direito de
precedência para tentar fazer frente à quantidade de processos no Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
“Existia uma situação comum em que as duas empresas pleiteando uma mesma marca
tinham precedência, ou seja, já operavam com essa marca há mais de seis meses”,
comenta Dias Teixeira.
De acordo com ele, o impasse motivou uma série de ações judiciais, mas agora o INPI
esclareceu que, existindo precedência dos dois usuários, prevalece o direito para o
primeiro a fazer o pedido de registro.
“Todo mundo vai olhar o Manual, pois trata-se de uma ferramenta básica para o
advogado de propriedade industrial”, defendendo o avanço na normatização do órgão.
O chefe do Serviço de Gestão do Conhecimento do INPI, Pedro Sloboda, explica que
todas essas polêmicas foram consideradas para elaboração do texto e pacificação das
normas. “Queríamos tornar mais previsíveis as decisões”, diz.
E, conforme ele, o conteúdo do Manual já foi trabalhado com os funcionários do órgão
para que as mudanças sejam efetivas. “A nossa ideia é fazer um treinamento
constante, inclusive com os novos servidores”, acrescenta.
Para André Oliveira, “há claramente uma mudança para melhor na tomada de decisões
pelo INPI”. “[Mas] são medidas que vão render frutos no longo prazo”, concluiu o
advogado.

Construção civil cortou 414 mil postos de trabalho em 2016
10/02/2017 – Fonte: O Dia
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A construção civil fechou 93,7 mil vagas de trabalho no país em dezembro. Com isso,
o total de pessoas empregadas no setor chegou a 2,489 milhões, uma queda de 3,6%
em comparação com novembro e uma baixa de 14,3% contra dezembro do ano
anterior. No acumulado de todo o ano de 2016, a indústria da construção perdeu 414,0
mil postos de trabalho.
Os dados fazem parte de pesquisa divulgada nesta quinta-feira, pelo Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) em parceria com
a Fundação Getúlio Vargas (FGV), com base em informações do Ministério do Trabalho
e do Emprego.
O resultado de negativo de dezembro representa o 27º mês consecutivo de queda na
quantidade de vagas na construção. Em outubro de 2014, primeiro mês da série
negativa, havia 3,57 milhões pessoas empregadas na construção. Ou seja, em 27
meses, mais de 1,08 milhão de trabalhadores perderam o emprego.
"Desde o início de 2016 alertávamos que chegaríamos a mais de 1 milhão de demitidos
desde o início da crise se o governo não adotasse medidas emergenciais para estimular
a construção civil", afirma o presidente do SindusCon-SP, José Romeu Ferraz Neto,
em nota distribuída à imprensa.
"Com exceção do programa Minha Casa Minha Vida, não vemos no curto prazo outras
iniciativas que levem a contratações de mão de obra para setor", acrescentou.
Para este ano, o sindicato projeta retração de 5,0% na quantidade de pessoas
empregadas no setor, dada a paralisação dos novos projetos de infraestrutura e o
estoque elevado de imóveis novos não vendidos, que repele novos empreendimentos
em várias cidades.
Raimundo Lira critica peso da carga tributária no Brasil
10/02/2017 – Fonte: Agência Senado

O senador Raimundo Lira (PMDB-PB) criticou a quantidade de impostos paga pelos
brasileiros. Explicou que do ano da promulgação da Constituição - 1988 - até agora, a
carga tributária vem sofrendo sucessivos aumentos.
À época, segundo ele, a carga tributária era equivalente a 25% do produto interno
bruto. Em 2014, a carga tributária era de 32,42% do PIB e, em 2015, chegou 32,66%.
No entanto, apesar de pagar mais impostos, a sociedade, na avaliação do senador,
não recebe a compensação devida, pelo contrário. Para Raimundo Lira, com o confisco

da renda resultado da cobrança de tributos, o brasileiro consome menos e, em
consequência, há queda na produção.
Essa tendência, na avaliação de Raimundo Lira, condena o Brasil ao eterno
subdesenvolvimento.
- O brasileiro não está recebendo a compensação pela redemocratização do país. O
Estado democrático brasileiro não está sendo justo com a população brasileira. Nós
precisamos entregar novamente este país para a maioria do povo brasileiro, que
trabalha, que ama o país e que faz com que o país ande - afirmou.
Produção de pneus recua 1,1% em 2016
10/02/2017 – Fonte: DCI
A produção de pneus em 2016 apresentou queda de 1,1% em relação ao ano anterior,
informou nesta quinta-feira (09) a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos
(Anip).
No ano passado, os fabricantes locais produziram 67,9 milhões de unidades, destacou
a entidade.
As vendas para montadoras tiveram queda de 9,2% em 2016, para 12,8 milhões de
unidades. Já as entregas no segmento de reposição recuaram 1,8%, para 44,8 milhões
de pneus.
As exportações, entretanto, cresceram 7,7% na comparação com 2015, totalizando
13,1 milhões de unidades.
Já as importações de pneus tiveram retração de 7,8% na mesma base de comparação.
Em 2017, a Anip estima expansão de apenas um dígito para o setor, em "um cenário
otimista". Do contrário, prevê estabilidade

