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NOVOS PROJETOS DE LEI - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVO



REAJUSTADOS OS PISOS SALARIAIS PARA 2017 NO ESTADO DE SÃO PAULO



PLANO DE RECUPERAÇÃO APRESENTADO POR GRECA GANHA APOIO DE EMPRESÁRIOS E
ESPECIALISTAS



STJ AUTORIZA 2º INQUÉRITO PARA INVESTIGAR O GOVERNADOR BETO RICHA



VOLKSWAGEN DARÁ FÉRIAS COLETIVAS A FUNCIONÁRIOS DA FÁBRICA DE TAUBATÉ



METALÚRGICOS DECIDEM PARAR MERCEDES-BENZ POR 24 HORAS



PREVALÊNCIA DE ACORDO COLETIVO É QUESTIONADA



CAMEX REDUZ PARA 2% TARIFA DE IMPORTAÇÃO DE 21 TIPOS DE AUTOPEÇAS



EXPORTAÇÃO RESGATA ÂNIMO DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA; 1.º BIMESTRE DESTE ANO FOI O
MELHOR DA HISTÓRIA



GOVERNO MODERNIZA A REMUNERAÇÃO DO BNDES



CMN REDUZ DE 7,5% PARA 7% TJLP PARA PERÍODO DE 1º DE ABRIL A 30 DE JUNHO



APÓS REDUZIR TJLP, MEIRELLES E ILAN INCLUEM CMN NA AGENDA PASSADA



GOVERNO ELEVA IMPOSTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO; EM 5 ANOS, DESONERAÇÕES
SOMARAM

R$ 78 BILHÕES



INDÚSTRIA SE UNE PARA COBRAR DO GOVERNO CONTINUIDADE DA DESONERAÇÃO DA FOLHA



MEIRELLES NEGA TENSÕES COM SETOR PRODUTIVO POR REDUÇÃO DA DESONERAÇÃO DA FOLHA



GOVERNO VAI AVALIAR A CADA BIMESTRE SE AUMENTA IMPOSTOS, DIZ MINISTRO



AUMENTO DE IMPOSTOS AINDA NÃO SAIU DO HORIZONTE, DIZ MINISTRO DO PLANEJAMENTO



ENTREVISTA: BRASIL PRECISA INSERIR MAIS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO MERCADO
INTERNACIONAL, AFIRMA

SARAH SALDANHA



PARANÁ COMPETITIVO É UM DOS MELHORES DO MUNDO, DIZ FINANCIAL TIMES



INDÚSTRIA CORTA 511 MIL VAGAS EM UM ANO, DIZ IBGE; CONSTRUÇÃO DEMITE 749 MIL



DESEMPREGO ATINGE PATAMAR RECORDE DE 13,5 MILHÕES DE PESSOAS, REVELA IBGE



MERCADO DE TRABALHO REFLETE CENÁRIO ECONÔMICO, DIZ IBGE SOBRE FORTE
DESEMPREGO



INDICADOR DE NÍVEL DE ATIVIDADE DA INDÚSTRIA PAULISTA CAI 0,5% EM FEVEREIRO



ADMINISTRADORAS DE ZONAS DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO SE REÚNEM EM
FORTALEZA



MARCELO MAIA ENFATIZA IMPORTÂNCIA DE REFORMAS ESTRUTURAIS PARA IMPULSIONAR
VAREJO



Temer deve enviar MP para mudar regras da terceirização



Projeto no Senado pode alterar terceirização aprovada na Câmara, diz Eunício



Relator da reforma trabalhista não descarta ajustes sobre terceirização



NEGOCIADO SOBRE LEGISLADO RECEBE MAIORIA DE EMENDAS NA REFORMA TRABALHISTA



FRENTES FAZEM NOVO PROTESTO CONTRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA NESTA SEXTA



DÊ SUA OPINIÃO: PROPOSTA GARANTE 30% DAS VAGAS NA ATIVIDADE-FIM DAS EMPRESAS
ÀS MULHERES



STF: ENTE PÚBLICO NÃO DEVE SER RESPONSABILIZADO POR DÍVIDAS DE TERCEIRIZADAS



SINDICALISTA DEFENDE REDUÇÃO DE JORNADA PARA GERAR EMPREGOS; SETOR PRODUTIVO
PEDE LIVRE NEGOCIAÇÃO



SINDICALISTAS DIZEM QUE MUDANÇAS NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO PODEM GERAR
DESEMPREGO



COM ALEXANDRE DE MORAES, STF DECIDE ALINHADO A TESES DO GOVERNO FEDERAL



MORO CONDENA EDUARDO CUNHA A 15 ANOS DE PRISÃO NA LAVA JATO



DEPUTADOS DO PT ATACAM MORO E JUIZ REBATE: MINHAS DECISÕES TÊM SIDO MANTIDAS



REUNIÃO DE LÍDERES DECIDIRÁ CAMINHO DE PROJETO DE MEDIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO



CAE DEBATERÁ POLÍTICA ECONÔMICA COM O PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL



MEIRELLES: DESPESAS COM A PREVIDÊNCIA SÃO PRINCIPAL RAZÃO DO AUMENTO DO GASTO
PRIMÁRIO



MEIRELLES DIZ QUE PROPOSTA PARA PREVIDÊNCIA ‘É A QUE ESTÁ COLOCADA’



CONSIGNADO: TAXAS DE JUROS NOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS PARA SERVIDORES,
APOSENTADOS E PENSIONISTAS TÊM QUEDA



PORSCHE INVESTE EM PEÇAS PARA CRESCER



FÃS DO FORD GALAXIE FESTEJAM EM CURITIBA OS 50 ANOS DA ‘BARCA’ NACIONAL



FIAT MOBI ESTREIA CÂMBIO AUTOMATIZADO INÉDITO E VIRA O 1.0 MAIS ECONÔMICO DO
PAÍS



CONSUMO DE AÇO LAMINADO CRESCE 1% E PRODUÇÃO 4% DURANTE JANEIRO 2017,
APONTA

ALACERO



ABIMAQ: VENDAS TÊM QUEDA DE 10% NO 1º BIMESTRE



CADEIA DE AUTOPEÇAS TERÁ QUE PASSAR POR UMA REVOLUÇÃO PARA SOBREVIVER



VOLKSWAGEN PAGARÁ US$ 157 MILHÕES PARA LIQUIDAR PROCESSOS AMBIENTAIS NOS
EUA



NOVELIS AMPLIA FORNECIMENTO DE ALUMÍNIO AUTOMOTIVO



ALÉM DA VENDA, TEST DRIVE DO CARRO TAMBÉM PODERÁ SER FEITO ON-LINE



HYUNDAI DESENVOLVE PLATAFORMA EXCLUSIVA PARA CARROS ELÉTRICOS



NISSAN COMEÇA A CONSTRUIR SEDE NA ARGENTINA



ZF APURA LUCRO LÍQUIDO MENOR AO REDUZIR DÍVIDA EM 2016



ZF COMPRA PARTICIPAÇÃO NA ASTYX, ESPECIALIZADA EM RADARES



FIAT MOBI É O AUTOMATIZADO MAIS BARATO DO PAÍS



EMPRESAS DO SETOR ELETROELETRÔNICO ESPERAM AMPLIAR PRODUÇÃO EM 2017



UPS É RECONHECIDA COMO UMA DAS EMPRESAS MAIS ÉTICAS DO MUNDO



GOVERNO AUTORIZA REAJUSTE ANUAL DE ATÉ 4,76% NO PREÇO DE MEDICAMENTOS



CONFIANÇA DE SERVIÇOS SOBE 4,4 PONTOS EM MARÇO ANTE FEVEREIRO, REVELA FGV



CONFIANÇA DO COMÉRCIO MEDIDA PELA FGV SOBE 3,1 PONTOS EM MARÇO ANTE FEVEREIRO



MEDIDA DE INFLAÇÃO PREFERIDA DO FED ULTRAPASSA META PELA 1ª VEZ EM QUASE 5 ANOS



MEIRELLES DIZ QUE TAXA SELIC É FEITA PELO BC E ‘NÃO CABE COMENTAR’



TEMER ASSINA DECRETO QUE AUTORIZA LEILÃO DE DESCONTRATAÇÃO DE ENERGIA



ANEEL: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SOBRE CCC DEVEM SER DESENVOLVIDAS ATÉ JUNHO

CÂMBIO
EM 31/03/2017
Compra

Venda

Dólar

3,161

3,162

Euro

3,381

3,383

Fonte: BACEN

Novos Projetos de Lei - Departamento de Assuntos Legislativo
31/03/2017 – Fonte: FIEP
Confira a edição os novos projetos de lei apresentados na Câmara dos Deputados,
Senado Federal e Assembleia Legislativa do Estado.
Para acessar a íntegra, CLIQUE AQUI.
ÍNDICE
NOVOS PROJETOS DE LEI FEDERAL
Utilização dos recursos arrecadados pelo INPI
PLS 62/2017 do senador José Agripino (DEM/RN)
QUESTÕES INSTITUCIONAIS
Estabelecimento de diretrizes nos programas de compliance pelas empresas que
contratam com a administração pública
PL 7149/2017 do deputado Francisco Floriano (DEM/RJ)
Parâmetros para a aferição do valor da quota do sócio devedor de credor particular de
sociedade em nome coletivo
PL 7150/2017 do deputado Francisco Floriano (DEM/RJ)
MEIO AMBIENTE
Reabilitação de áreas contaminadas
PL 7136/2017 do deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT)
Enquadramento de empreendimentos para fins de licenciamento ambiental
PL 7143/2017 do deputado Francisco Floriano (DEM/RJ)

Instituição do Programa Nacional de Conservação e Uso Racional da Água em
Edificações
PL 7168/2017 do deputado Pr. Marco Feliciano (PSC/SP)
Obrigatoriedade de instalação de reuso de água em instalações prediais
PL 7169/2017 do deputado Aureo (SD/RJ)
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO
Obrigatoriedade do exame toxicológico para os motoristas profissionais
PL 7123/2017 do deputado Lindomar Garçon (PRB/RO)
Peso máximo de 22 kg para os sacos de cimento
PL 7135/2017 do deputado João Daniel (PT/SE)
DISPENSA
Eficácia liberatória do instrumento de rescisão ou recibo de quitação
PL 7107/2017 do deputado Daniel Vilela (PMDB/GO)
BENEFÍCIOS
Concessão de licença em caso de aborto
PL 7122/2017 do deputado Luciano Ducci (PSB/PR)
Ampliação da Licença paternidade
PL 7153/2017 do deputado Francisco Floriano (DEM/RJ)
SISTEMA TRIBUTÁRIO
OBRIGAÇÕES, MULTAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAS
Instituição de modalidade de pagamento de dívidas no âmbito da SRFB para pessoas
físicas e jurídicas que gerarem empregos
PL 7173/2017 do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR)
INTERESSE SETORIAL
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Obrigatoriedade de adaptação dos imóveis destinados aos idosos nos programas
habitacionais
PL 7111/2017 do deputado Angelim (PT/AC)
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
Concessão de regime especial de utilização de crédito presumido de PIS/Pasep e Cofins
a medicamentos para diabetes
PL 7139/2017 do deputado João Campos (PRB/GO)
NOVOS PROJETOS DE LEI ESTADUAL
INFRAESTRUTURA
Transportes
Dispõe sobre a obrigação das empresas concessionárias de rodovias no Estado do
Paraná, de possuírem máquinas ou leitores de cartões de débito e crédito nas praças
de pedágio
PL 109/2017 de autoria do deputado Felipe Francischini (SD)
INTERESSE SETORIAL
Erva-Mate
Concessão do título de terra da Erva-Mate, ao munícipio de São Mateus do Sul
PL 104/2017 de autoria dos deputados Maria Victoria (PP) e Anibelli Neto (PMDB).

Reajustados os Pisos Salariais para 2017 no Estado de São Paulo
31/03/2017 – Fonte: COAD
O Governo do Estado de São Paulo, através da Lei 16.402-SP, de 30-3-2017, publicada
no Diário Oficial do Estado de hoje, 31-3-2017, reajustou, com efeitos a partir de 14-2017, os pisos salariais dos trabalhadores do Estado, que passam a vigorar da
seguinte forma:
a)1ª faixa R$ 1.076,20; e
b) 2ª faixa R$ 1.094,50.
O Piso Salarial para a categoria dos trabalhadores domésticos passa a ser de R$
1.076,20.
Veja a íntegra da Lei 16.402-SP/2017:
“LEI Nº 16.402, DE 30 DE MARÇO DE 2017
Revaloriza os pisos salariais mensais dos trabalhadores que especifica, instituídos pela
Lei 12.640, de 11 de julho de 2007
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - Os incisos I e II do artigo 1º da Lei nº 12.640, de 11 de julho de 2007,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo
1º
..............................................................
..................................................................................
I - R$ 1.076,20 (mil e setenta e seis reais e vinte centavos), para os trabalhadores
domésticos, serventes, trabalhadores agropecuários e florestais, pescadores,
contínuos, mensageiros e trabalhadores de serviços de limpeza e conservação,
trabalhadores de serviços de manutenção de áreas verdes e de logradouros públicos,
auxiliares de serviços gerais de escritório, empregados não especializados do
comércio, da indústria e de serviços administrativos, cumins, “barboys”, lavadeiros,
ascensoristas, “motoboys”, trabalhadores de movimentação e manipulação de
mercadorias e materiais e trabalhadores não especializados de minas e pedreiras,
operadores de máquinas e implementos agrícolas e florestais, de máquinas da
construção civil, de mineração e de cortar e lavrar madeira, classificadores de
correspondência e carteiros, tintureiros, barbeiros, cabeleireiros, manicures e
pedicures, dedetizadores, vendedores, trabalhadores de costura e estofadores,
pedreiros, trabalhadores de preparação de alimentos e bebidas, de fabricação e
confecção de papel e papelão, trabalhadores em serviços de proteção e segurança
pessoal e patrimonial, trabalhadores de serviços de turismo e hospedagem, garçons,
cobradores de transportes coletivos, “barmen”, pintores, encanadores, soldadores,
chapeadores, montadores de estruturas metálicas, vidreiros e ceramistas, fiandeiros,
tecelões, tingidores, trabalhadores de curtimento, joalheiros, ourives, operadores de
máquinas de escritório, datilógrafos, digitadores, telefonistas, operadores de telefone
e de “telemarketing”, atendentes e comissários de serviços de transporte de
passageiros, trabalhadores de redes de energia e de telecomunicações, mestres e
contramestres, marceneiros, trabalhadores em usinagem de metais, ajustadores
mecânicos, montadores de máquinas, operadores de instalações de processamento
químico e supervisores de produção e manutenção industrial.” (NR);
II - R$ 1.094,50 (mil e noventa e quatro reais e cinqüenta centavos), para os
administradores agropecuários e florestais, trabalhadores de serviços de higiene e
saúde, chefes de serviços de transportes e de comunicações, supervisores de compras

e de vendas, agentes técnicos em vendas e representantes comerciais, operadores de
estação de rádio e de estação de televisão, de equipamentos de sonorização e de
projeção cinematográfica.” (NR).
...................................................................................
...................................................................................
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente ao da data de
sua
publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 30 de março de 2017.
GERALDO ALCKMIN
José Luiz Ribeiro
Secretário do Emprego e Relações do Trabalho
Marcos Antonio Monteiro
Secretário de Planejamento e Gestão
Samuel Moreira da Silva Junior
Secretário-Chefe da Casa Civil”
Plano de Recuperação apresentado por Greca ganha apoio de empresários e
especialistas
31/03/2017 – Fonte: Agência de Notícias da Prefeitura de Curitiba

Organizar as contas públicas e promover uma gestão financeira responsável deve ser
uma cobrança de toda a sociedade e não uma preocupação apenas do poder público.
Essa foi a tônica de empresários e especialistas reunidos em debate promovido pelo
Grupo Lide em Curitiba cujo tema principal foi o balanço da atual gestão do município,
apresentado pelo prefeito Rafael Greca.
Greca expôs os principais desafios enfrentados neste início de gestão e apresentou o
Plano de Recuperação de Curitiba, um conjunto de 52 medidas e 12 projetos de lei
enviados na terça-feira à Câmara Municipal.
As medidas – entre elas a criação de uma Lei de Responsabilidade Fiscal e de uma
nova meta fiscal – são necessárias para dar condições de resolver a grave situação
financeira do município, que herdou uma dívida de R$ 1,2 bilhão e tem um déficit
orçamentário de R$ 2,1 bilhões para este ano.
“Recebi com entusiasmo a tarefa de arrumar Curitiba e vim pedir a parceria do
empresariado para essa grande missão que é tornar a cidade mais forte do que as
dificuldades”, afirmou o prefeito.
“Vou reerguer a Prefeitura à altura da grandeza da nossa capital”, disse Greca,
valorizando o esforço que vem sendo feito por toda equipe no processo de
“reengenharia municipal”.
O prefeito detalhou ainda várias outras ações que estão sendo adotadas em áreas
como saúde, urbanismo, infraestrutura, empreendedorismo, meio ambiente, inovação
e ação social.

Apoio à responsabilidade fiscal
O vice-chairman of the board da Lide Global, o economista Roberto Gianetti da
Fonseca, ressaltou a importância da atuação da autoridade municipal no processo de
recuperação da “espiral recessiva” da economia.
Segundo ele, a primeira coisa a ser feita é promover o ajuste fiscal sempre que
necessário. “No momento em que se tem contas equilibradas na prefeitura, já se está
dando uma colaboração ao empresariado”, avaliou.
Já o presidente do Lide Paraná, Fabrício de Macedo, destacou que tem aumentado a
preocupação do empresariado com a gestão pública. “É muito importante que poder
público e iniciativa privada caminhem juntos, pois as decisões tomadas em âmbito
público afetam o setor privado”, afirmou.
Para Macedo, as ações de saneamento das finanças municipais promovidas por Greca
têm “sem dúvida alguma a intenção de melhorar a nossa cidade.”
O empresário Marcelo Gava, por sua vez, considera que o Plano de Recuperação é
essencial para o sucesso da atual administração. “Recompor as contas públicas e
reavaliar os gastos é fundamental para se conseguir fazer essa gestão”, disse.
Para ele, é necessário também apoio do governo estadual e demais instituições para
o município conseguir vencer as dificuldades.
Vale do Pinhão é louvável
Além de debater o Plano de Recuperação, o prefeito abordou o Vale do Pinhão,
iniciativa promovida pela Prefeitura para fomentar empresas inovadoras em Curitiba.
Segundo Macedo, que é empresário do setor de gestão de pessoas, a iniciativa é
“fantástica” e vai gerar frutos. “Esse projeto, com um nome absolutamente curitibano
e com uma ideia e uma história, precisa ser difundido”, defendeu.
Para Roberto Gianetti da Fonseca, a ideia de desenvolver um polo de inovação é
louvável. Ele elogiou a qualificação da mão de obra da cidade e se mostrou otimista:
“Quem sabe tenhamos em breve grandes projetos na área de tecnologia que surjam
aqui em Curitiba e se tornem empresas de nível nacional e internacional?”
O evento
O encontro foi realizado no Castelo do Batel e contou com cerca de 150 pessoas, entre
elas o presidente da Fecomércio-PR, Darci Piana, o presidente-executivo do Grupo RIC
Paraná, Leonardo Petrelli, o presidente do Grupo J. Malucelli, Joel Malucelli, e a diretora
da Unidade de Jornais do Grupo Paranaense de Comunicação, Ana Amélia Filizola.
Também estiveram presentes no evento o vice-prefeito e secretário municipal de
Obras Públicas e Infraestrutura, Eduardo Pimentel, o secretário de Governo Municipal,
Luiz Fernando Jamur, o secretário municipal de Comunicação Social, Marcelo Cattani,
o presidente da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), José Lupion
Neto, a presidente da Fundação de Ação Social, Larissa Tissot, o assessor da Prefeitura
para Relações Intenarcionais, Rodolpho Zannin Feijó, a presidente do Instituto Curitiba
de Saúde (ICS), Dora Pizzatto, e o diretor-técnico da Agência Curitiba de Inovação,
Tiago Francisco.
Lide
O Lide, que promoveu o encontro, é um grupo privado voltado ao debate e
fortalecimento da livre iniciativa e do desenvolvimento econômico e social, além da
defesa dos princípios éticos de governança corporativa no setor público e privado. Foi
fundado no Brasil em 2003 e reúne líderes empresariais de corporações nacionais e
internacionais.

STJ autoriza 2º inquérito para investigar o governador Beto Richa
31/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Informação da abertura do inquérito é do portal G1 e foi confirmada pela
Corte Superior. Caso teria relação com fraudes na concessão de licenças
ambientais na região do Porto de Paranaguá

Foto: Pedro Serápio
A ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), autorizou a abertura
de mais um inquérito contra o governador do Paraná, Beto Richa (PSDB). Desta vez,
a motivação diz respeito a irregularidades apuradas na concessão de licenças
ambientais na região do Porto de Paranaguá, no Litoral do estado. As informações
foram divulgadas pelo portal G1 , na noite desta quinta-feira (30), e a abertura de
inquérito foi confirmada pela Corte Superior.
O pedido para que a investigação fosse aberta partiu do vice-procurador-geral, José
Bonifácio Andrada. O caso está em segredo de Justiça e foi iniciado a partir de uma
operação realizada na cidade litorânea. A Procuradoria-Geral da República (PGR)
também pediu o compartilhamento das provas obtidas na investigação policial em 15
dias.
Andrada também teria pedido, ainda de acordo com o G1, que sejam ouvidas pela
Polícia Federal (PF) - em até 30 dias – três pessoas ligadas ao Instituto Ambiental do
Paraná (IAP). Os nomes são os de Venilton Pacheco Mucillo, Luiz Tarcisio Mossato e
Theodócio Jorge Atherino.
Mossato é presidente do IAP e foi alvo, em junho de 2015, de uma operação do Grupo
de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que cumpriu
mandados de busca e apreensão em sua residência.
A Operação Superagüi foi desencadeada por causa de uma licença ambiental, com
suspeita de irregularidades, concedida para um pátio de caminhões, às margens da
BR-277, que incluiu a derrubada de 10 hectares de vegetação em Paranaguá.
Posteriormente, a obra acabou sendo embargada pelo Instituto Chico Mendes de
Biodiversidade (ICMBio).
Luiz Tarcisio Mossato é presidente do IAP desde 2011 e chegou a ser afastado
liminarmente do cargo, a pedido do Ministério Público do Paraná (MP-PR), em maio de
2015. No entanto, ele recorreu e conseguiu permanecer no cargo. Segundo o MP-PR,
o presidente do IAP responde a ações de improbidade administrativa e abuso de
autoridade, e também a processos penais, por suspeitas de irregularidades em licenças
ambientais.
Segundo inquérito na Corte, com possibilidade de um terceiro
O governador já é alvo de outro inquérito que tramita no STJ. Em março do ano
passado, o ministro João Otávio de Noronha autorizou diligências na investigação que
apura o envolvimento de Richa no esquema de corrupção na Receita Estadual revelado
pela Operação Publicano.
O auditor fiscal Luiz Antônio de Souza sustenta que pelo menos sete delegacias
regionais da Receita Estadual, em Curitiba, Londrina, Maringá, Umuarama, Cascavel,

Foz do Iguaçu e Ponta Grossa, arrecadaram um total de R$ 4,3 milhões para a
campanha de reeleição do tucano.
Os casos tramitam no STJ, que é o foro privilegiado para ações contra governadores.
Em todos os casos, a investigação está a cargo da Procuradoria-Geral da República.
No caso do inquérito instaurado contra Richa por causa da Publicano, a investigação
se arrasta há um ano, sem oferecimento de denúncia ou pedido de arquivamento.
O governador do Paraná ainda encara a possibilidade de ter uma terceira investigação
aberta contra si no STJ: ele foi identificado como um dos cinco governadores que
constam na chamada “segunda lista de Janot”, a investigação da PGR derivada da
“megadelação” da Odebrecht.
Neste caso, o STJ ainda precisa analisar os documentos para decidir se autoriza
abertura de inquérito. Mas, as apurações baseadas na colaboração premiada de 77
executivos e ex-executivos da empreiteira e da Braskem ainda estão com o relator da
Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.
“Desconheço o contexto no qual tive meu nome citado. Todas as minhas campanhas
tiveram a origem dos recursos declarada à Justiça Eleitoral”, afirma em nota o
governador Beto Richa (PSDB).
Outro lado
Em nota, a assessoria de imprensa do governo do Paraná informou que o governador
considera um “absurdo” a inclusão de seu nome no inquérito autorizado pelo STJ e
“cobra uma investigação profunda do caso, que comprovará a sua completa
inocência.”
Volkswagen dará férias coletivas a funcionários da fábrica de Taubaté
31/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Em um esforço para adequar o nível de produção à demanda, a fábrica da Volkswagen
em Taubaté, no interior de São Paulo, vai dar férias coletivas a todos os funcionários
da área de produção a partir do dia 18 de abril, informou nesta quinta-feira, 30, o
sindicato de metalúrgicos da região.
A medida vale para cerca de 3,6 mil trabalhadores, de um total de 4 mil – somente os
empregados das áreas da fábrica que não podem parar, como manutenção, seguirão
com as atividades. A maioria deles volta ao trabalho entre os dias 28 e 2 de maio. O
restante, aproximadamente 260, fica em casa por mais tempo, até o dia 8 de maio.
Com isso, a produção de veículos da fábrica ficará totalmente suspensa por pelo menos
nove dias úteis. Segundo o sindicato, a unidade da Volkswagen em Taubaté, que é
responsável pela montagem dos modelos Gol, Voyage, up! e cross up!, tem fabricado
cerca de 800 carros por dia.
A medida é um sinal de que a indústria automobilística ainda enfrenta dificuldades
para se recuperar, mesmo com o avanço das exportações.
A projeção da Anfavea para 2017 é de que o número de veículos produzidos cresça
11,9% em relação a 2016, ano marcado pela quarta retração consecutiva do setor,
que voltou a níveis semelhantes a 2004.

Metalúrgicos decidem parar Mercedes-Benz por 24 horas
31/03/2017 – Fonte: Diário do Grande ABC

Metalúrgicos decidiram em assembleia realizada na manhã desta sexta-feira paralisar
a produção da Mercedes-Benz, em São Bernardo, por 24 horas. O objetivo é protestar
contra as reformas da Previdência, trabalhista e a terceirização.
O ato aconteceu por volta das 7h30, em frente à montadora. Ao todo, 7.700
trabalhadores, além de cerca de dois mil prestadores de serviço, cruzarão os braços
ao longo do dia. A assembleia fez parte do Dia Nacional de Mobilização, organizado
pela CUT (Central Única dos Trabalhadores) e demais centrais e entidades que
integram as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo.
“O governo, que é ilegítimo, vem com medidas que confrontam totalmente os
trabalhadores e tiram seus direitos. Por isso, é preciso ter uma reação a altura para
mostrar a insatisfação não só em relação a essas medidas mas também quanto ao
governo em si. Não dá para ficar assistindo tudo o que está acontecendo no Congresso
e não reagir”, disse o coordenador da comissão de fábrica da Mercedes, Angelo Máximo
de Oliveira Pinho, o Max.
Para Cristiano Ferreira, 40 anos e que há quatro trabalha como terceirizado na área
de telefonia e rede na Mercedes, a paralisação é benéfica e necessária. “É a única
forma que temos de pressionar o presidente Michel Temer (PMDB). O que ele está
propondo vai precarizar o trabalho, já que as medidas fragilizam nossos direitos
conquistados. Temer prova que está atuando apenas em prol dos empresários”,
afirmou.
Já na opinião do analista de sistemas Reinaldo Oliveira, 40 anos, o protesto desta
sexta-feira não representa ganhos reais aos trabalhadores. “Acho que essa paralisação
é sem propósito. Qual a visibilidade disso? Acredito que deve haver uma
movimentação sim, mas parar a fábrica hoje não resolve. Além do mais, nosso dia
será descontado”, disse o colaborador contratado há dois anos e meio.
Novos atos - À tarde, 40 ônibus sairão das fábricas da categoria e da sede do
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC com destino à manifestação na Avenida Paulista,
na Capital.
Segundo Max, novos atos estão programados para as próximas semanas. No dia 8,
está prevista concentração às 9h na sede do sindicato. Existe também a intenção de
promover greve geral no dia 28, o que está em avaliação pelos movimentos sindicais.
O material jornalístico produzido pelo Diário do Comércio é protegido por lei.
Prevalência de acordo coletivo é questionada
31/03/2017 – Fonte: Diário do Comércio
Na série de audiências públicas que a Comissão Especial da Reforma Trabalhista realiza
para discutir a proposta de reforma encaminhada pelo Executivo, participantes
criticaram ontem a previsão de que o acordo coletivo negociado entre os trabalhadores
e a empresa prevaleça sobre a legislação.
O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Cézar Britto considera que

o Projeto de Lei 6.787/16 retira direitos e precariza as condições de trabalho. Ele citou
como exemplo disso a prevalência do negociado sobre o legislado. “Colocar numa
regra que é possível negociar para menos é precarizar as condições de trabalho”, disse.
O advogado e professor José Augusto Lyra considera que, com o atual quadro de
desemprego no Brasil, este não é o momento adequado para fazer valer a regra do
negociado sobre o legislado. “A figura do negociado sobre o legislado pode ser
exercida, mas não neste momento em que temos 13 milhões de desempregados. Urge
gerar empregos. E ao, gerar empregos, não se pode deixar que essa heresia jurídica
prolifere dentro do ordenamento”, afirmou.
Cézar Britto disse que é favorável à modernização do direito do trabalho desde que
essa modernização ocorra para proteger direitos, o que ele avalia não ocorrer na
proposta de reforma em discussão na Câmara. “A proposta que se discute aqui procura
modernizar ou voltar para um sistema que achávamos já revogado que é de ‘coisificar’
as pessoas, transformar as pessoas em coisas?”, questionou.
O presidente da Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores nas
Indústrias de Alimentação (Contac), Siderlei de Oliveira, também avaliou como
negativa a possibilidade da prevalência do negociado sobre o legislado. Para ele, a
atual realidade de desemprego pode levar os trabalhadores a aceitar condições
desfavoráveis em negociações coletivas. “Qual é o poder de barganha do
trabalhador?”, indagou.
Contrato temporário - Oliveira fez ainda críticas à previsão de ampliação do tempo
de contrato de trabalho temporário dos atuais 90 dias para 120 dias. Para ele, a
medida não vai gerar empregos. “Será que é para aumentar o emprego o trabalho
temporário? Não consigo ver isso, é uma ilusão”, disse o presidente da Contac.
O advogado e professor José Augusto Lyra concorda que é negativa a ampliação do
tempo de contrato de trabalho temporário para 120 dias e criticou também a
possibilidade de parcelar férias em até três vezes. Para o advogado, a possibilidade de
tirar férias muito curtas não é favorável ao trabalhador por não proporcionar um
período suficiente para permitir o descanso. “Todos sabemos que, quando você vem
num ritmo forte, até acalmar a adrenalina demora uns dois dias. Isso vai dar auxíliodoença”, disse.
O assessor jurídico da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística,
Narciso Figueiroa Júnior, defendeu a valorização da negociação coletiva. Para ele, essa
negociação não deve servir apenas para acrescentar direitos, mas sim pressupor
concessões entre as duas partes, empregado e empregador.
“Defendemos a necessidade de se valorizar a negociação coletiva, se existem muitos
sindicatos no País, se existem situações onde não há a proteção jurídica ao trabalhador
nessa negociação, acho que temos que criar mecanismo para que isso seja fortalecido.
Mas dizer que não dá para fazer a negociação coletiva porque não há
representatividade dos sindicatos, eu contesto essa afirmação. E negociação coletiva
hoje não é somente para acrescentar direitos. A negociação pressupõe uma concessão
recíproca, senão não é negociação”, disse.
O Projeto de Lei 6.787/2016, em análise na comissão especial, altera as regras da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e outros dispositivos. Também possibilita que,
nas negociações entre patrão e empregado, os acordos coletivos tenham mais valor
do que o previsto na legislação, permitindo, entre outros pontos, o parcelamento de
férias e mudanças na jornada de trabalho.
Governo - Para o governo, a proposta de reforma trabalhista é importante para
garantir a retomada da geração de empregos no País. Em audiência pública realizada

na última quarta-feira na Câmara, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, negou
que a reforma possa resultar na precarização das condições de trabalho e no
enfraquecimento dos direitos do trabalhador.
“A proposta do governo não é o conceito do acordado sobre o legislado. Aquilo que
está legislado está consolidado. O que se permite é que, por meio da convenção
coletiva, o trabalhador possa escolher a forma mais vantajosa para usufruir dos seus
direitos”, disse Ronaldo Nogueira, em referência à possibilidade de dar força de lei aos
acordos coletivos. “É fundamental proporcionar ambiente de segurança jurídica para
que o empreendedor não fique com medo de contratar”, afirmou.
Camex reduz para 2% tarifa de importação de 21 tipos de autopeças
31/03/2017 – Fonte: R7
O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex/Camex) incluiu
21 ex-tarifários na lista do 'Regime de Autopeças não Produzidas'. Com isso, os itens
inseridos na relação terão o Imposto de Importação reduzido de alíquotas como 18%,
16% e 14% para 2%.
A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU). Veja aqui.
Exportação resgata ânimo da indústria automotiva; 1.º bimestre deste ano
foi o melhor da história
31/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Com o mercado interno em queda, vendas ao exterior estão puxando o avanço
da produção de veículos e peças

Setor automotivo tem melhor bimestre da história com exportações. Leia na Gazeta
do Povo. Pedro Danthas/Divulgação Volkswagen
A fábrica da Renault em São José dos Pinhais (Região Metropolitana de
Curitiba) reativou nesta semana o terceiro turno de produção, para o qual já contratou
650 pessoas. O primeiro objetivo é dar conta do aumento das exportações do utilitário
esportivo Captur.
A Renault não foi a única montadora a buscar fôlego no mercado externo. Juntas, as
fabricantes exportaram 104 mil carros, caminhões e ônibus no primeiro bimestre,
segundo a Anfavea, que representa o setor. Foi o maior volume da história para esse
período do ano. Na comparação com os dois primeiros meses de 2016, os embarques
cresceram 73%.
Em meio à queda contínua das vendas domésticas, a melhora das exportações deu
um empurrão para o aumento da produção. Cerca de 375 mil veículos deixaram as
linhas de montagem em janeiro e fevereiro, 28% mais que no primeiro bimestre de
2016.
O ritmo de atividade ainda é mais lento que o do início de 2015, que já era baixo. Mas
ao menos o setor conseguiu engatar a primeira marcha, após três anos seguidos
andando de ré.

Primeiro impulso veio da alta do dólar
As vendas ao exterior começaram a reagir em 2015, depois de atingir, no ano anterior,
os menores níveis em mais de uma década. O primeiro impulso veio da alta do dólar,
que disparou em meio à crise política que emergiu meses após a reeleição de Dilma
Rousseff.
A partir de 2016, as exportações se beneficiaram da troca de governo na Argentina,
principal cliente das montadoras brasileiras. Com Mauricio Macri na presidência, o país
voltou a se abrir ao comércio exterior.
No ano passado, as vendas brasileiras de veículos e peças para o mercado argentino
cresceram 19% em dólares, segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços. Neste início de 2017, aumentaram 31%.
Maior exportadora do setor, a Volkswagen mais que dobrou suas exportações no
primeiro bimestre. A empresa despachou quase 30 mil veículos para outros países.
“Estamos aumentando nossos esforços de exportação como uma medida para
balancear a queda do mercado interno”, diz Thomas Owsianski, vice-presidente de
vendas e marketing da companhia para a América do Sul.
Entre os modelos exportados estão Fox e Crossfox, produzidos em São José dos
Pinhais, que vão para Argentina, México, Bolívia, Peru, Colômbia e países da América
Central.
Na Volvo, que fabrica veículos pesados em Curitiba, a exportação de caminhões
aumentou 31% em 2016. A fatia da produção destinada ao exterior, que era de 29%
em 2015, chegou a 42%. No caso dos chassis de ônibus, mais de 60% são exportados.
Taxa de câmbio é uma ameaça
Uma ameaça ao otimismo com o mercado externo está na taxa de câmbio. Assim como
a alta do dólar ajudou a partir de 2015, a retração da moeda nos últimos meses pode,
em algum momento, frear o avanço dos embarques.
A projeção da Anfavea para o crescimento das exportações em 2017 é cautelosa. A
entidade prevê aumento de 7% em relação a 2016, avanço bem mais modesto que o
dos dois primeiros meses do ano.
Para o mercado interno, a estimativa é de um aumento de 4%. Somando uma coisa e
outra, a produção de veículos deve crescer 12% no acumulado do ano, espera a
associação.
US$ 294 milhões
foi o faturamento das empresas instaladas no Paraná com as exportações de veículos
e peças no primeiro bimestre de 2017. O valor, 71% maior que o do mesmo período
de 2016, é também o mais alto desde o início de 2012.
Os principais mercados lá fora são Argentina (destino de 62% dos embarques deste
ano), Colômbia (9%) e Peru (8%). O estado é o segundo maior exportador desse setor
no país, atrás de São Paulo. Ao todo, o Brasil exportou US$ 1,77 bilhão em veículos e
peças no bimestre, 31% mais que um ano antes.
A SAÍDA ESTÁ LÁ FORA
O principal impulso para a reação da produção de veículos vem do exterior. Em
volume, as exportações de carros, caminhões e ônibus no primeiro bimestre foram as
maiores da história.
Produção e exportação de veículos*
No 1º bimestre de cada ano, em milhares de unidades



Parcela da produção exportada

*Automóveis, caminhões e ônibus
Faturamento
Em valores, o avanço das exportações é um pouco mais fraco. Isso porque, ao longo
do tempo, o país passou a exportar veículos e peças de valor mais baixo.
Exportações de veículos e peças no 1º bimestre, em dólares
Brasil

Paraná

Com 14% das exportações nacionais, o Paraná é o segundo maior exportador
de veículos e peças do país, atrás de São Paulo
Fonte: Anfavea, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Infografia:
Gazeta do Povo.
Governo moderniza a remuneração do BNDES
31/03/2017 – Fonte: Ministério da Fazenda
O Conselho Monetário Nacional reduziu nesta quinta-feira (30/03), em reunião
extraordinária, de 7,5% para 7,0% a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

Nos próximos dias, o Governo vai editar Medida Provisória alterando a remuneração
das operações de crédito concedidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), criando a Taxa de Longo Prazo (TLP) para contratos
novos, firmados a partir de 1º. de janeiro de 2018.

A TLP será composta pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) e por taxa de juros real prefixada, mensalmente, de acordo com o equivalente
ao rendimento real das Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) no prazo de cinco
anos. A NTN-B reflete o custo de captação do Tesouro Nacional, o mais baixo do
mercado.
O estoque existente de contratos não sofrerá alteração, continuará sendo atualizado
pela TJLP, que permanecerá sendo calculada e divulgada obedecendo aos parâmetros
atualmente em vigor, da pela Lei 10.183 de 2001.
Em 1º janeiro de 2018 a nova taxa será igualada à TJLP então vigente, não
representando nenhuma descontinuidade. A partir de então, a TLP seguirá a nova
sistemática, convergindo gradualmente no prazo de cinco anos para a remuneração
integral da NTN-B.
A TLP trará os seguintes benefícios para a estabilidade macroeconômica, as empresas,
o BNDES e o mercado:
1 – Ampliar a previsibilidade e segurança dos contratos. Definida em função de uma
taxa de mercado, a TLP terá uma taxa de juros real definida mensalmente, que servirá
para todos os contratos firmados pelo BNDES naquele período, os quais variarão, ao
longo de sua maturidade, no contrato e com variação apenas em função da taxa de
inflação;
2 – Fomentar o financiamento privado de longo prazo. O aumento dos financiamentos
privados irá gerar mais investimentos e, consequentemente, mais empregos;
3 – Contribuir para a queda sustentada da taxa de juros estrutural da economia. A
TLP, calculada como parâmetro de mercado, ampliará a potência da política monetária,
contribuindo para o controle da inflação ao menor custo para a sociedade;
4 – Contribuir para o equilíbrio fiscal. A TLP reduz os subsídios implícitos do Tesouro
para o BNDES, resultando em uma dinâmica fiscal mais favorável, transparente e
previsível, com implicações positivas e significativas sobre a dinâmica da dívida
pública;
5 – Permitir ao BNDES ampliar a atuação de forma integrada ao mercado de capitais.
Com a TLP o BNDES terá condições de securitizar os respectivos créditos, angariando
mais recursos para o financiamento de projetos de longo-prazo junto ao mercado de
capitais. O BNDES continuará podendo oferecer prazos longos e adequados aos
investimentos.
CMN reduz de 7,5% para 7% TJLP para período de 1º de abril a 30 de junho
31/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu reduzir a Taxa de Juro de Longo Prazo
(TJLP) de 7,5% para 7% ao ano. A decisão foi tomada em reunião extraordinária
realizada nesta quinta-feira, 30, e o anúncio aconteceu nesta noite por meio do
sistema de comunicação do Banco Central com o mercado financeiro, o BC Correio.
Não houve anúncio público.
O juro de longo prazo usado como referência para os empréstimos do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) estava em 7,5% desde o início de
2016. Segundo resolução assinada pelo presidente do BC, Ilan Goldfajn, a nova taxa
vigorará no período entre 1º de abril e 30 de junho de 2017.
Principal referência para o crédito voltado ao financiamento de investimentos, como
as operações do BNDES, a TJLP é calculada com base na meta de inflação e num
prêmio de risco.

A reunião ordinária do CMN de março estava programada originalmente para esta
quinta-feira, mas acabou sendo adiada para a sexta-feira e a decisão foi comunicada
nesta quinta à imprensa.
Não havia previsão de reunião extraordinária do Conselho e a agenda do presidente
do BC, por exemplo, foi alterada para inclusão desse compromisso sem qualquer aviso.
Após reduzir TJLP, Meirelles e Ilan incluem CMN na agenda passada
31/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Após a decisão extraordinária do Conselho Monetário Nacional (CMN) de reduzir a Taxa
de Juro de Longo Prazo (TJLP) de 7,5% para 7% ao ano, as agendas dos três ministros
que participam das decisões do Conselho foram alteradas para a inclusão da reunião
que, até agora, não foi comunicada ao público.
A decisão do CMN foi anunciada apenas pelo sistema de comunicação do Banco Central
com o mercado financeiro, o BC Correio.
As agendas dos três ministros foram alteradas, mas a mudança não parece ter sido
coordenada e há informações desencontradas sobre o horário da reunião.
A agenda do ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, cita que houve a reunião do
CMN às 18h desta quinta-feira. O registro de compromissos passados do ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, incluiu o item “Reunião Extraordinária do Conselho
Monetário Nacional (virtual)” no período “noite”, sem horário definido. Já no BC, o
registro de compromissos do presidente Ilan Goldfajn teve a inclusão do mesmo
encontro no período “tarde”, também sem horário detalhado.
Governo eleva imposto sobre folha de pagamento; em 5 anos, desonerações
somaram R$ 78 bilhões
31/03/2017 – Fonte: G1
Atualmente, cerca de 40 mil empresas se beneficiam do programa; em 2014,
eram 84 mil; Meirelles anunciou fim das desonerações fiscais
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou nesta quarta-feira (29) o fim da
desoneração da folha de pagamento para a maioria dos setores da economia. A medida
faz parte de um pacote de medidas para cobrir um rombo fiscal de R$ 58 bilhões no
Orçamento.
A desoneração da folha de pagamento representou uma renúncia fiscal de R$ 77,9
bilhões de 2012 a 2016, segundo dados da Receita Federal. Atualmente, cerca de 40
mil empresas de mais de 50 setores da economia se beneficiam do programa.
A medida que acaba com as desonerações entra em vigor em 90 dias. Segundo
Meirelles, o impacto na arrecadação federal será de R$ 4,8 bilhões.
O governo abriu exceção para alguns setores, que ainda poderão se beneficiar da
desoneração da folha de pagamento. “São setores intensivos de mão de obra e vitais
para a recuperação econômica do país prevista para esse ano”, diz Meirelles.



Setores com desoneração: transporte rodoviário, metroviário e ferroviário de
passageiros, construção civil, obras de infraestrutura e comunicação.
Setores sem desoneração: todos os demais

Origem das desonerações
A política de desoneração da folha começou em 2011 e foi lançada pelo governo Dilma
Rousseff com o objetivo de estimular a geração de empregos no país e melhorar a
competitividade das empresas.
O benefício se dá por meio da substituição da cobrança de uma contribuição
previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento das empresas, por um percentual
sobre o faturamento da empresa. Inicialmente a alíquota variou entre 1% e 2%. Hoje,
varia entre 1% e 4,5%, dependendo do setor.

Desde 2011, o programa já sofreu várias modificações, desde ampliação do número
de setores beneficiados até uma redução da desoneração, após a equipe do exministro da Fazenda Joaquim Levy ter enviado ao Congresso projeto de lei elevando
as alíquotas de contribuição previdenciária, em meio as medidas de ajuste fiscal para
tentar reequilibrar as contas públicas.
Com a nova lei, sancionada em setembro de 2015, empresas que pagavam alíquota
de 1% de contribuição previdenciária sobre a receita bruta passaram a pagar 2,5%.
Já os setores que pagavam alíquota de 2% passaram a contribuir com 4,5%. Para as
empresas de transporte rodoviário, ferroviário e metroferroviário de passageiros e
empresas de call center, a alíquota subiu para 3%. Já o setor de vestuário passou a
ter alíquota de 1,5%.
Desde 2015, com o aumento da alíquota e redução da desoneração, o regime passou
a ser facultativo. Ou seja, cabe às empresas escolher o modelo que julga ser mais
vantajoso.
“Em dezembro de 2012 a desoneração contava com 25 mil empresas. Esse número
chegou a 84 mil em 2014 e assim permaneceu até a reoneração”, informou a Receita
ao G1.
R$ 1 bilhão por mês
Em 2015, o programa custava aso cofres públicos cerca de R$ 2 bilhões por mês.
Atualmente, segundo os últimos dados informados pela Receita, representa uma
renúncia fiscal mensal da ordem de R$ 1 bilhão.
Atualmente, mais de 50 setores da economia são beneficiados pelo programa,
incluindo segmentos da indústria, comércio e serviços.
Dados da Receita mostram que até 2014, os setores mais desonerados foram os de
tecnologia da informação (TI), montadoras, serviços de escritório, transporte
terrestre, fabricação de máquinas, comércio varejista, produtos alimentícios e
confecção.

Nos dois primeiros meses do ano, a desoneração da folha de pagamentos gerou
renúncia de R$ 2,4 bilhões. No bimestre, o governo deixou de arrecadar R$ 14,071
bilhões com todas as desonerações tributárias, queda de R$ 1 bilhão ante igual período
do ano passado, segundo o jornal “Valor Econômico”.
O grupo Simples e Micro Empreendedor Individual (MEI) geraram renúncia de R$ 2,3
bilhões e a cesta básica provocou renúncia de R$ 1,8 bilhão.
Indústria se une para cobrar do governo continuidade da desoneração da
folha
31/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Três associações - têxteis, calçados e móveis - já encaminharam ao Ministério
da Fazenda uma petição pedindo a continuidade do benefício; Abicalçados
fala em aumento de até 11% nos produtos

Setor de calçados prevê um aumento de 5 a 11% no preço dos produtos com o fim da
desoneração da folha de pagamento Daniel Castellano/Gazeta do Povo/Arquivo
Entidades que representam setores industriais de mão de obra intensiva estão se
unindo para cobrar do governo a continuidade da desoneração da folha de pagamento,
após o anúncio de que o benefício será retirado como parte das medidas anunciadas
na quarta-feira (29) para cobrir o rombo das contas públicas.
Nesta quinta-feira (30), três associações representativas das indústrias de produtos
têxteis (Abit), de calçados (Abicalçados) e de móveis (Abimóvel) encaminharam ao
Ministério da Fazenda uma petição conjunta de audiência para discutir a reoneração
da folha com o titular da pasta, Henrique Meirelles. A ideia é levar a Meirelles
argumentos contra a medida, apontando seus efeitos sobre a retomada dos empregos
e a competitividade dos produtos brasileiros.
Segundo a Abicalçados, ao elevar o custo da força de trabalho, a taxação da folha vai
aumentar entre 5% e 11% o preço dos calçados ao consumidor, o que deve esfriar a
reação de consumo esboçada no início do ano.
Ao comentar o fim do benefício, a entidade disse que as expectativas de recuperação
gradual tanto da economia quanto da demanda por calçados foram “limadas” depois
do anúncio de ontem. Heitor Klein, presidente da Abicalçados, destacou em nota
distribuída à imprensa que a desoneração da folha de salários vinha permitindo aliviar
custos de produção, bem como o impacto da valorização do real sobre a
competitividade do produto nacional em mercados internacionais.
Conforme a entidade, que representa uma indústria que emprega aproximadamente
300 mil pessoas, o fim da desoneração terá, caso entre em vigor, “consequências
importantes na queda dos níveis de emprego do setor calçadista”.
A Abimaq, que representa os fabricantes de máquinas e equipamentos, também reagiu
contra o fim do estímulo. Num breve encontro com Meirelles na Câmara dos

Deputados, o presidente executivo da Abimaq, José Velloso, pediu a manutenção da
desoneração da folha de pagamento para o setor.
A reação diverge do posicionamento da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), que, em nota assinada por seu presidente, Paulo Skaf, classificou como
sensata a decisão do governo de não aumentar nem criar impostos. “Foi uma medida
sensata e responsável, que evita um mal maior”, comentou Skaf.
Meirelles nega tensões com setor produtivo por redução da desoneração da
folha
31/03/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, negou tensões com o setor
produtivo por causa da reversão quase total da desoneração da folha de
pagamento
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, negou tensões com o setor produtivo por
causa da reversão quase total da desoneração da folha de pagamento. Segundo ele,
as entidades da indústria não estão em oposição raivosa contra o governo por
entenderem que a medida não representa aumento generalizado de alíquota e só afeta
alguns setores da economia. “Recebi esta semana os autores de alguns dos anúncios
[que criticam aumentos de tributos].
Ouvi deles que não há preocupação em relação a essa medida especificamente. O que
existia era uma preocupação com o aumento generalizado de tributos como PIS/Cofins
[Programa de Integração Social e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social], a Cide [Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, cobrada sobre os
combustíveis], o que não aconteceu”, declarou o ministro.
De acordo com o ministro, tanto a reversão da desoneração da folha de pagamento
para 52 setores como o fim da isenção de Imposto sobre Operações Financeiras para
cooperativas de crédito foram bastante negociados com políticos da base aliada e
empresários.
“Foi um cuidado que tivemos em anunciar hoje, não na semana passada. Não apenas
fizemos estudos jurídicos como dialogamos com parlamentares e setores
empresariais”, justificou.
Indústria - Em nota, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp) informou
que houve sensibilidade do governo ao não aumentar tributos para todos os setores
da economia.
Na segunda-feira (27), o presidente da entidade, Paulo Skaf, tinha se reunido com
Meirelles e tinha dito que a entidade era contrária a aumento de impostos e
contribuições, mas admitia o fim da desoneração da folha de pagamento.
Em relação a eventuais problemas para a aprovação da medida provisória que acaba
com a desoneração da folha para 52 dos 56 setores beneficiados, Meirelles disse
acreditar que o projeto não enfrentará grande resistência.
“O Congresso é soberano, mas existem outras medidas importantes [em tramitação]
lá que acredito que serão até mais intensas. Uma notícia muito importante é que não
criamos alíquotas ou impostos, simplesmente eliminamos uma opção [de
desoneração]”, disse.
Terceirização - Sobre a aprovação do projeto que permite a terceirização irrestrita nas
atividades das empresas, Meirelles disse que ainda vai esperar a decisão do presidente
Michel Temer em sancionar a lei ou em esperar a aprovação do projeto com regras

mais brandas que tramita no Senado. Ele, no entanto, disse que a equipe econômica
trabalhará para que a ampliação do número de trabalhadores terceirizados não gere
perda de arrecadação para o governo.
“A lei [aprovada pela Câmara] ainda não foi sancionada. Existe a discussão de outro
projeto de lei em tramitação no Senado. A partir daí, veremos o que será de fato
sancionado pelo presidente. Vamos olhar com serenidade, mas tomar providências no
processo final para que não haja perdas relevantes de arrecadação. A ideia é que a
economia cresça e crie empregos com maior rapidez”, declarou.
Governo vai avaliar a cada bimestre se aumenta impostos, diz ministro
31/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou que a necessidade de alta
tributária não está completamente afastada do horizonte do governo

Ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou que o governo vai avaliar a cada
bimestre o aumento de impostos Marcos Corrêa/PR
O aumento de impostos - que o governo restringiu ao Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF) para cooperativas de crédito - ainda não está afastado do
planejamento orçamentário de 2017, admite o ministro do Planejamento, Dyogo
Oliveira. Embora reforçando que a intenção do governo “é evitar a todo custo o
aumento de impostos”, ele considera que, caso a previsão de receitas não se
concretize a ponto de garantir a meta fiscal de déficit de R$ 139 bilhões, essa medida
ainda pode ser necessária ao longo do ano.
“Nosso compromisso é o cumprimento de uma meta fiscal. Não posso dizer que isso
(elevação de impostos) está completamente afastado do nosso horizonte”, disse
Oliveira. Segundo o ministro, a cada bimestre será novamente avaliada a necessidade
ou não da alta tributária.
Um dos pontos cruciais para a concretização das receitas será a retomada de depósitos
que não foram reclamados pelos autores de ações judiciais perdidas pelo governo
(precatórios). Segundo Oliveira, são mais de 400 mil causas em todo o país, mas para
a União reaver estes recursos terá de contar com a decisão de cada juiz em cada caso.
“Isso deixa a discussão difícil de avaliar”, reconheceu, ao explicar porque a expectativa
de receita com os precatórios não entrou no cálculo feito pelo governo, que levou à
decisão de um corte de R$ 42 bilhões nos gastos deste ano.
O ministro chegou a fazer uma comparação entre recursos que poderiam vir do
aumento tributário com os que o governo espera obter com os precatórios. “É volume
vultoso de recursos paralisados. Nesse momento de aperto, é mais eficiente
buscarmos esses recursos que adotarmos um aumento de impostos em valores
semelhantes”, disse, revelando que a equipe econômica tenta encontrar um
mecanismo que acelere a recuperação desses depósitos.

Nível
A tesourada do governo atingiu com rigor os investimentos do PAC, que perdeu 28%
de seu orçamento, passando para R$ 10,5 bilhões este ano. Segundo Oliveira, haverá
redução em todos os projetos, mas o governo buscar manter “níveis mínimos de
funcionamento” para três áreas: Defesa, Transportes e Habitação. “Nesse tipo de
circunstância, a capacidade de reduzir seletivamente fica diminuída. Haverá uma
redução em todos os programas”, disse.
Ele repetiu que a intenção da equipe econômica é reduzir o total dos cortes, à medida
que as alternativas de arrecadação, como precatórios e repatriação de recursos não
declarados ao exterior, tornarem mais robusta a conta da receita. “Esse
contingenciamento poderá, à medida que as receitas melhorarem, ser parcialmente
revertido ao longo do ano.”
Aumento de impostos ainda não saiu do horizonte, diz ministro do
Planejamento
31/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O aumento de impostos – que o governo restringiu ao Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF) para cooperativas de crédito – ainda não está afastado do
planejamento orçamentário de 2017, admite o ministro do Planejamento, Dyogo
Oliveira. Embora reforçando que a intenção do governo “é evitar a todo custo o
aumento de impostos”, ele considera que, caso a previsão de receitas não se
concretize a ponto de garantir a meta fiscal de déficit de R$ 139 bilhões, essa medida
ainda pode ser necessária ao longo do ano.
“Nosso compromisso é o cumprimento de uma meta fiscal. Não posso dizer que isso
(elevação de impostos) está completamente afastado do nosso horizonte”, disse, em
entrevista transmitida ao vivo nesta quinta-feira, 30, que teve pela primeira vez a
participação interativa de assinantes do Broadcast, sistema de notícias em tempo real
do Grupo Estado. Segundo o ministro, a cada bimestre será novamente avaliada a
necessidade ou não da alta tributária.
Um dos pontos cruciais para a concretização das receitas será a retomada de depósitos
que não foram reclamados pelos autores de ações judiciais perdidas pelo governo
(precatórios). Segundo Oliveira, são mais de 400 mil causas em todo o País, mas para
a União reaver estes recursos terá de contar com a decisão de cada juiz em cada caso.
“Isso deixa a discussão difícil de avaliar”, reconheceu, ao explicar porque a expectativa
de receita com os precatórios não entrou no cálculo feito pelo governo, que levou à
decisão de um corte de R$ 42 bilhões nos gastos deste ano.
O ministro chegou a fazer uma comparação entre recursos que poderiam vir do
aumento tributário com os que o governo espera obter com os precatórios. “É volume
vultoso de recursos paralisados. Nesse momento de aperto, é mais eficiente
buscarmos esses recursos que adotarmos um aumento de impostos em valores
semelhantes”, disse, revelando que a equipe econômica tenta encontrar um
mecanismo que acelere a recuperação desses depósitos.
Nível de funcionamento
A tesourada do governo atingiu com rigor os investimentos do PAC, que perdeu 28%
de seu orçamento, passando para R$ 10,5 bilhões este ano. Segundo Oliveira, haverá
redução em todos os projetos, mas o governo buscar manter “níveis mínimos de
funcionamento” para três áreas: Defesa, Transportes e Habitação.
“Nesse tipo de circunstância, a capacidade de reduzir seletivamente fica diminuída.
Haverá uma redução em todos os programas”, disse.

Ele repetiu que a intenção da equipe econômica é reduzir o total dos cortes, à medida
que as alternativas de arrecadação, como precatórios e repatriação de recursos não
declarados ao exterior, tornarem mais robusta a conta da receita. “Esse
contingenciamento poderá, à medida que as receitas melhorarem, ser parcialmente
revertido ao longo do ano.”
ENTREVISTA: Brasil precisa inserir mais micro e pequenas empresas no
mercado internacional, afirma Sarah Saldanha
31/03/2017 – Fonte: CNI
A gerente de Serviços de Internacionalização da CNI analisa o crescimento
de exportações dos estados em 2016 e destaca aumento da procura por
capacitações durante a crise

A internacionalização precisa fazer parte da estratégia das empresas, sejam elas
pequenas, médias ou grandes. Ajudá-las a construir a estratégia e consolidar a
atuação do exterior é o maior objetivo da Rede Brasileira de Centros Internacionais de
Negócios (Rede CIN). É isso que conta, em entrevista à Agência CNI de Notícias, a
gerente de Serviços da Internacionalização da Confederação Nacional da Indústria
(CNI) e coordenadora da Rede CIN, Sarah Saldanha.
Segundo ela, entre 2015 e 2016, a busca pelos serviços oferecidos pelos centros
cresceu na mesma proporção que a crise econômica se aprofundou no mercado
doméstico. “O que observamos nesse período é que, em regiões menos
internacionalizadas, houve uma demanda grande de empresas pelos serviços dos
CINs, buscando na internacionalização uma estratégia de sobrevivência. A crise tem
um papel muito grande nisso“, destaca Sarah.
Em 2016, no auge da crise econômica, houve crescimento da pauta exportadora de
16 dos 27 estados. Entre eles, estados com pouca representatividade no comércio
exterior tiveram aumentos expressivos. É o caso de Roraima, que saiu de pouco mais
que US$ 2 milhões exportados em 2015, para mais de US$ 13 milhões de dólares no
ano seguinte.
“O grande desafio do país é inserir mais micro e pequenas empresas na dinâmica de
mercado internacional e de maneira sustentada. Para que não seja só porque o câmbio
melhorou ou porque no mercado interno estamos vivenciando uma crise”, completa
Sarah. Confira a entrevista completa abaixo:
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Dois terços dos estados aumentaram as
exportações no auge da crise econômica, de 2015 para 2016. Como você
avalia esse movimento?
SARAH SALDANHA - Durante a crise econômica, quando se visualizou uma retração
do consumo doméstico, o mercado internacional e os investimentos foram postos
como alavancas de crescimento para o país e de manutenção da estratégia das

empresas. Nesse momento, empresas mais independentes do mercado interno e que
já vinham trabalhando de maneira continuada com o mercado internacional saíram na
frente. A exportação apareceu como uma alternativa para compensar o
desaquecimento da economia brasileira.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Qual a participação da Rede CIN nesse
resultado?
SARAH SALDANHA - A Rede tem toda uma esteira de apoio à internacionalização
das empresas. Elaboramos estudos de mercado e temos linhas de produtos de
inteligência para ajudar a empresa a escolher o mercado alvo e o potencial parceiro
comercial. Então, eu diria que a Rede CIN, por meio desses serviços, está presente
em cada uma das etapas da caminhada das empresas que querem se internacionalizar.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Estados que não são tradicionalmente
exportadores tiveram saltos grandes em seus números totais. Como a Rede
trabalha nesses estados?
SARAH SALDANHA - A CNI trabalha com as 27 federações para garantir que nos 27
estados brasileiros o serviço tenha a mesma qualidade. O que observamos nesse
período é que, em regiões menos internacionalizadas, houve uma demanda grande de
empresas pelos serviços dos CINs, buscando na internacionalização uma estratégia de
sobrevivência. A crise tem um papel muito grande nisso.
O que a gente costuma dizer é que a internacionalização não pode ser somente um
escape num momento de crise. Empresas que têm isso incorporado aos seus processos
de maneira estruturada são, naturalmente, as que sofrem menos com as crises.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – As exportações cresceram na maioria dos
estados. No entanto, o total global caiu. Como você avalia a situação atual
das exportações das empresas brasileiras?
SARAH SALDANHA - Mais do que aumentar o número global exportado pelas
empresas que nós atendemos, o nosso grande desafio é incluir outras, ou seja,
sensibilizar novas empresas. E isso aconteceu. Pra gente isso foi um resultado
importante.
O grande desafio do país é inserir mais micro e pequenas empresas na dinâmica de
mercado internacional e de maneira sustentada. Isso para que essas empresas
estejam realmente comprometidas com a estratégia internacional, que não seja só
porque o câmbio melhorou ou porque no mercado interno estamos vivenciando uma
crise.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - O serviço historicamente mais demandado da
Rede é o Certificado de Origem. Qual a importância e como funciona essa
serviço?
SARAH SALDANHA - Certificado de Origem é um item presente nos acordos que o
Brasil tem com vários países do mundo. Nós emitimos Certificados de Origem para os
países da América lática, da ALADI (Associação Latino-Americana de Integração) todos os países das Américas, com exceção dos Estados Unidos e Canadá.
Por exemplo, um produto europeu paga alíquota de 15 a 20% para entrar nesses
mercados. O brasileiro, com o certificado, pode pagar de zero a 15%. É uma redução
significativa do preço. As empresas utilizam muito esse recurso, em especial as
grandes, como forma de ter competitividade no mercado.

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - O número de cursos, seminários e ações de
promoção de negócios também cresceram consideravelmente entre 2015 e
2016. Por quê?
SARAH SALDANHA - A crise deixou as empresas desamparadas em relação ao
mercado interno. A capacitação é o primeiro passo que a empresa deve dar para
conseguir, efetivamente, se internacionalizar.
A promoção de negócios é o passo seguinte. É quando a empresa já adquiriu os
conhecimentos e ela precisa ou prospectar oportunidades ou fechar um contrato lá
fora. Aqui nós estamos falando de encontros de negócios com compradores ou de
missões prospectivas, nas quais a gente expõe a empresa a tecnologias, a dinâmicas
de mercado e canais de distribuição internacionais.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Seis meses após a implementação, qual
avaliação da Rede CIN sobre o ATA Carnet?
SARAH SALDANHA - O ATA Carnet é uma ferramenta de promoção de negócios. As
emissões ainda estão aquém das nossas expectativas. Nós imaginávamos que haveria
uma maior demanda nesse primeiro momento, mas entendemos também que a
empresa brasileira está acostumada a fazer a exportação temporária no modelo
tradicional. Então, trata-se, na verdade, de uma mudança de cultura.
A nossa expectativa é que nos próximos seis meses tenhamos uma adesão maior das
empresas ao mecanismo. A CNI seguirá fazendo o seu trabalho de sensibilização dos
órgãos brasileiros para a importância de acreditar no ATA Carnet como ferramenta de
promoção de negócios.
Paraná Competitivo é um dos melhores do mundo, diz Financial Times
31/03/2017 – Fonte: Bem Paraná
O Paraná tem um dos melhores programas de incentivos para atração de
investimentos do mundo, de acordo com o Financial Times. O Estado foi contemplado,
neste mês de março, com o Strategy Awards 2016, premiação da divisão de análise
do jornal britânico, que considerou a Agência Paranaense de Desenvolvimento (APD)
entre as oito melhores agências de incentivos e atendimento ao investidor (overall
incentives). O Paraná foi o único representante da América Latina na lista.
A premiação, que é realizada a cada dois anos, foi em um evento em Cannes, na
França, no último dia 13 de março. Nesta quinta-feira (30), o prêmio foi entregue ao
governador Beto Richa pelo presidente da APD, Adalberto Netto.
“É um reconhecimento do bom trabalho realizado no Paraná, que contribui para o
desenvolvimento econômico, social e que gera mais emprego e qualidade de vida para
a população”, disse o governador.
“O Paraná Competitivo está hoje entre os oito melhores programas de incentivos do
mundo. Conseguimos atingir mais de R$ 42 bilhões em investimentos e conseguimos
levar a industrialização para todas as regiões do Paraná, gerando riqueza e o tão
sagrado emprego para nossa gente”, afirmou.
Foram 124 agências finalistas do mundo todo. Além da APD foram premiadas nessa
categoria
as
agências
da
Bélgica
(City
of
Ghent),
Coreia do Sul (Invest in Gwangju), China (Foshan Investment Promotion Agency),
Espanha (Invest in Andalusia), Holanda (Brabant Development Agency), Servia
(Vojvodina Investment Promotion) e Estados Unidos (the Beacon Council, Miami).
TOMADA DE DECISÃO - De acordo com Adalberto Netto, o prêmio reconhece não só a

APD pelo atendimento de classe mundial dado aos investidores que procuram o Estado,
mas também reconhece internacionalmente o Programa Paraná Competitivo como um
dos melhores programas de incentivos do mundo.
“É uma premiação importante porque concorremos com políticas de incentivo de
estados, cidades e até países. E as análises do Financial Times são extremamente
criteriosas e servem de base para a tomada de decisões de pelo menos 50 mil
multinacionais no mundo”, disse ele.
De acordo com ele, o Paraná Competitivo tem, entre seus pontos fortes, o fato de ser
um programa com regras inteligentes e que dão previsibilidade ao investidor.
“Em um cenário de guerra fiscal, em que muitos Estados concedem benefícios e depois
suspendem, o Paraná tem adotado uma estratégia limpa e segura. Por isso conseguiu
atrair um volume de investimentos significativos nos últimos cinco anos”, disse.
AMPLIADO - Criado em 2011, o Paraná Competitivo já atraiu R$ 42 bilhões em
investimentos, sendo R$ 24 bilhões de empresas privadas e R$ 18 bilhões de estatais.
O número de empregos diretos gerados pelos empreendimentos cadastrados no
programa é de cerca de 100 mil – ou 430 mil se forem considerados os empregos
indiretos.
O programa foi ampliado neste mês de março, com inclusão de novos setores
beneficiados, como e-commerce, comércio atacadista e varejista. Além disso, passa a
permitir a utilização de créditos de ICMS para investimentos.
DESEMPENHO – O governador Beto Richa destacou que o Paraná vem recebendo
reconhecimento de várias instituições pelos resultados do ajuste fiscal, pelos
investimentos em infraestrutura e a política de atração de investimentos.
Ele mencionou a recente elevação da nota de crédito do Paraná pela agência de
classificação de risco Fitch. “Passamos de AA para AA+ e estamos a um passo do grau
máximo que é o AAA. Isso demonstra que o ajuste fiscal deu muito certo”, disse.
O governador também ressaltou que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) apontou
o Paraná como o segundo estado que mais investiu em rodovias no ano passado e
destacou os investimentos no Porto de Paranaguá - que aumentaram a produtividade
do terminal - e o reconhecimento da Sanepar e a Copel como as melhores companhias
dos seus setores.
“Além disso, a revista The Economist elegeu por dois anos consecutivos o Paraná como
o segundo Estado mais competitivo e o próprio Financial Times já tinha reconhecido o
Paraná, no ano passado, como a melhor estratégia de investimentos para a América
do Sul”, disse.
Indústria corta 511 mil vagas em um ano, diz IBGE; construção demite 749
mil
31/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
A indústria manteve as dispensas de empregados no País. A atividade cortou 511 mil
trabalhadores no período de um ano, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) – e divulgada na manhã desta sexta-feira, 31.
O total de ocupados na indústria recuou 4,3% no trimestre encerrado em fevereiro de
2017 ante o mesmo período do ano anterior. Já a construção extinguiu 749 mil postos
de trabalho em fevereiro ante um ano antes, queda de 9,7% na ocupação no setor.

O comércio dispensou 193 mil empregados no trimestre encerrado em fevereiro ante
o mesmo período do ano anterior, queda de 1,1% na ocupação no setor.
Outras atividades com corte de vagas foram agricultura, pecuária, produção florestal,
pesca e aquicultura (-702 mil empregados, recuo de 7,4% no total de ocupados),
administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços
sociais (-242 mil vagas, queda de 1,6%) e serviços domésticos (-193 mil empregados,
redução de 3,1% no total de ocupados).
O setor de Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias,
profissionais e administrativas – que inclui alguns serviços prestados à indústria –
registrou um avanço 208 mil vagas em um ano, 2,2% de ocupados a mais.
Também houve aumento em fevereiro no contingente de trabalhadores de alojamento
e alimentação (+409 mil empregados), outros serviços (+119 mil pessoas) e
transporte, armazenagem e correio (+72 mil ocupados).
Desemprego atinge patamar recorde de 13,5 milhões de pessoas, revela IBGE
31/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
A taxa de desocupação no Brasil ficou em 13,2% no trimestre encerrado em fevereiro
de 2017, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad Contínua) divulgados na manhã desta sexta-feira, 31, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado ficou dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções
Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 12,50% e 13,40%, com
mediana de 13,20%. Em igual período de 2016, a taxa de desemprego medida pela
Pnad Contínua estava em 10,2%. No trimestre encerrado em janeiro de 2017, o
resultado ficou em 12,60%.
O País registrou o patamar recorde de 13,547 milhões de pessoas desempregadas no
trimestre encerrado em fevereiro de 2017, dentro da série histórica da Pnad Contínua,
iniciada no primeiro trimestre de 2012 pelo IBGE.
O resultado significa que há mais 3,176 milhões de desempregados em relação a um
ano antes, o equivalente a um aumento de 30,6%. Ao mesmo tempo, o total de
ocupados caiu 2,0% no período de um ano, o equivalente ao fechamento de 1,788
milhão de postos de trabalho.
A taxa de desemprego de 13,2% no trimestre até fevereiro de 2017 é, também, a
mais alta já registrada na série histórica da pesquisa.
A taxa de desemprego só não foi mais elevada porque 730 mil brasileiros migraram
para a inatividade no período de um ano. O aumento na população que está fora da
força de trabalho foi de 1,1% no trimestre encerrado em fevereiro ante o mesmo
período de 2016.
O nível da ocupação, que mede o porcentual de pessoas ocupadas na população em
idade de trabalhar, foi estimado em 53,4% no trimestre até fevereiro, o mais baixo de
toda a série histórica.
A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.068 no trimestre até fevereiro. O
resultado representa estabilidade em relação ao mesmo período do ano anterior. A
massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 180,2 bilhões no trimestre
até fevereiro, estável ante igual período do ano anterior.

Desde janeiro de 2014, o IBGE passou a divulgar a taxa de desocupação em bases
trimestrais para todo o território nacional. A pesquisa substituiu a Pesquisa Mensal de
Emprego (PME), que abrangia apenas as seis principais regiões metropolitanas, e
também a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) anual, que produzia
informações referentes somente ao mês de setembro de cada ano.
Carteira assinada
O mercado de trabalho brasileiro perdeu 1,134 milhão de vagas com carteira assinada
no período de um ano. O total de postos de trabalho formais no setor privado encolheu
3,3% no trimestre encerrado em fevereiro de 2017, ante o mesmo período do ano
anterior, segundo os dados da Pnad Contínua.
Já o emprego sem carteira no setor privado teve aumento de 5,5%, com 531 mil
empregados a mais. O total de empregadores cresceu também 9,5% ante o trimestre
encerrado em fevereiro de 2016, com 359 mil pessoas a mais. O trabalho por conta
própria encolheu 4,8% no período, com 1,129 milhão de pessoas a menos nessa
condição.
Houve redução ainda de 161 mil indivíduos na condição do trabalhador doméstico,
2,6% de ocupados a menos nessa função. A condição de trabalhador familiar auxiliar
também encolheu, -2,9%, com 66 mil ocupados a menos.
Mercado de trabalho reflete cenário econômico, diz IBGE sobre forte
desemprego
31/03/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
A taxa de desemprego mostrou forte deterioração na passagem do trimestre móvel
encerrado em novembro de 2016 para o trimestre móvel encerrado em fevereiro de
2017, saindo de 11,9% para 13,2%, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
O mercado de trabalho reflete o que se passa no cenário econômico, lembrou Cimar
Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE.
“Há uma combinação de aumento na desocupação com queda na ocupação. O
resultado disso é a taxa mais alta de desocupação desde o início da série histórica (em
2012). Essa característica de subir nesse período do ano é comum de acontecer.
A expectativa é que a taxa seja mais alta. O que a gente está vendo é o mercado está
dispensando, e vê aumento expressivo da desocupação”, contou Azeredo.
Em um trimestre, o País ganhou mais 1,415 milhão de desempregados, enquanto viu
fechar 864 mil postos de trabalho. Também houve fechamento de 337 mil vagas com
carteira assinada.
Indicador de Nível de Atividade da indústria paulista cai 0,5% em fevereiro
31/03/2017 – Fonte: FIESP
O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista registrou em fevereiro
queda de 0,5%, na série livre de influências sazonais. Na comparação com o mesmo
mês de 2016 (ano bissexto), o indicador contraiu 5,1%, resultado influenciado pelo
menor número de dias úteis deste ano.
Em janeiro, o dado havia também ficado no negativo, mas com a revisão passou de 0,7% para alta de 0,1%. Já no acumulado em 12 meses até fevereiro, o indicador
recuou 7,8%, na série sem ajuste sazonal.

Os resultados foram divulgados nesta quinta-feira (30 de março) pelo Departamento
de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp e do Ciesp (Depecon). O INA acompanha
o total de vendas reais, as horas trabalhadas na produção e a utilização da capacidade
instalada (NUCI) da indústria de transformação paulista.
Todos os indicadores de conjuntura que compõem o INA apresentaram queda em
fevereiro. A exemplo dos outros meses, a variável total de vendas reais (-0,8%) foi a
que exerceu maior influência na formação do resultado negativo de fevereiro, seguida
por horas trabalhadas na produção e pelo Nível de Utilização da Capacidade Instalada
(NUCI), que recuaram 0,5% e 0,5p.p., respectivamente.
“Os dados de fevereiro não anulam os saldos de dezembro e janeiro, que apresentaram
altas de 3,5% e 0,1%, respectivamente. Porém, a recuperação ainda será lenta,
gradual e turbulenta. Não devemos nos surpreender com solavancos”, destaca Paulo
Francini, diretor do Depecon, apostando em um crescimento da atividade industrial de
1,2% para 2017.
Em 18 setores divulgados, 7 apresentaram resultado positivo em fevereiro. Destaque
para o de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, que apresentou variação positiva
(1,9%) para o mês, na série com ajuste sazonal. As horas trabalhadas na produção
subiram 6,6%, vendas reais caíram 1,6% e o NUCI cedeu 0,2p.p.
O INA de móveis sofreu queda de 2,8%, com ajuste sazonal. As horas trabalhadas na
produção recuaram 2,9%, vendas reais caíram 3,5% e o NUCI manteve-se estável
(0,1p.p.). Já nos produtos químicos, a queda foi de 4,2%. O total de horas trabalhadas
na produção, total de vendas reais e NUCI tiveram queda de 1,4%, 4,4% e 2,8p.p.,
respectivamente.
Clique aqui para ter acesso a todos os dados do INA.
Sensor
A pesquisa Sensor do mês de março se manteve acima de 50 pontos pelo segundo
mês consecutivo: 50,5 pontos, ante os 50,6 pontos de fevereiro, na série com ajuste
sazonal. Leituras acima de 50 sinalizam expectativa de aumento da atividade industrial
para o mês.
Dos indicadores que compõem o Sensor, o emprego se destacou, registrando o maior
nível desde novembro de 2010: 53,7 pontos, com avanço de 1,3 ante os 52,4 de
fevereiro. Resultados acima dos 50,0 pontos indicam expectativa de admissões para
o mês.
O indicador de vendas apresentou queda de 5,7 na pontuação, passando de 55,0
pontos para 49,3 pontos. Já o indicador de mercado passou para 52,9 pontos, ante os
51,7 pontos. Acima dos 50,0 pontos, indica melhora das condições de mercado.
Administradoras de Zonas de Processamento de Exportação se reúnem em
Fortaleza
31/03/2017 – Fonte: MDIC

O secretário-executivo do MDIC, Marcos Jorge de Lima, destacou o regime de ZPE
como importante instrumento para promover o crescimento do país

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços realizou nesta quinta-feira, em
Fortaleza, a 5ª reunião das Administradoras de Zonas de Processamento de
Exportação (ZPE). O evento, organizado em parceria com a Federação das Indústrias
do Estado do Ceará (Fiec), reuniu dirigentes de dez ZPEs brasileiras, além de
autoridades do governo federal e local.
Na abertura do encontro, o secretário-executivo do MDIC, Marcos Jorge de Lima,
apontou as medidas adotadas pela administração do presidente Michel Temer para a
retomada do crescimento econômico, entre elas a expansão do Portal Único de
Comércio Exterior.
“Temos o objetivo de consolidar em um único ponto de entrada o encaminhamento de
todos os documentos e dados exigidos para o comércio exterior. Isso irá reduzir em
40% o tempo para procedimentos relacionados à importação e exportação de
mercadorias”, afirmou.
Marcos Jorge também destacou o regime de ZPE como um importante instrumento
para promover o crescimento do país. “As ZPEs oferecem ambiente favorável a
instalação de novos empreendimentos em áreas com segurança jurídica, incentivos
tributários e procedimentos burocráticos simplificados.
Além disso, a utilização do regime brasileiro de ZPE pode garantir maior agregação de
valor a produção de bens primários já exportados, com consequente incremento da
geração de emprego e renda no Brasil”, disse.
Esse também é o entendimento do secretário de Desenvolvimento Econômico do
Ceará, César Ribeiro, que afirmou que as ZPEs têm importância fundamental para o
PIB Industrial dos estados. “Nossa ZPE abriga quatro grandes indústrias e a
Companhia Siderúrgica do Pecém. Houve um investimento inicial de R$ 5,5 bilhões. É
algo muito relevante para a nossa economia”, destacou Ribeiro.
Em sua fala, Thaise Dutra, secretária-executiva do Conselho Nacional das Zonas de
Processamento de Exportação (CZPE), apontou as ações do governo para consolidação
das ZPEs no país, entre elas a consulta pública para recolher sugestões do
aprimoramento do marco regulatório das ZPEs . “Sabemos que nossas leis e
regulamentos apresentam pontos de divergência, por isso, convidamos todos a
enviarem suas sugestões até 25 de abril para aprimorarmos nosso regime”, disse.
Dutra também destacou o projeto da ZPE do agronegócio, que está atualmente em
discussão pelos integrantes do CZPE. “Produtos como café, açúcar, soja e suco de
laranja estão na banda superior da nossa balança comercial. Se aliarmos a produção
e exportação de produtos agrícolas ao regime de ZPE, poderemos garantir maior
agregação de valor à produção de bens primários, além de gerarmos desenvolvimento
econômico e social nas localidades onde essas Zonas estiverem em operação”,
explicou.
Seminários
No período da manhã, ocorreram seminários técnicos com o diretor do Departamento
de Apoio à Exportação e Estatísticas do MDIC, Herlon Brandão; o 1º Secretário
Subchefe da Divisão de Investimento do Departamento de Promoção Comercial e
Investimentos do Ministério de Relações Exteriores, José Ruy Ferreira; e o diretor
presidente da ZPE de Parnaíba, Paulo Roberto Souza.
Brandão apresentou aos participantes o potencial exportador do Ceará. O Estado foi o
15º no ranking de exportadores do Brasil no ano passado, mas as projeções indicam
que poderá subir neste ranking.

“No ano passado, as vendas externas brasileiras tiveram queda de 3,5%, frente a um
aumento de 23% das exportações do estado. Outro dado interessante é o aumento da
participação do Ceará na pauta exportadora do Brasil: em 2016, o Estado ocupou 0,7%
do total brasileiro. No primeiro bimestre deste ano, o Ceará já é responsável por 1,1%
das vendas externas brasileiras”, disse.
No período da tarde, a diretora-executiva da Associação das Zonas Francas das
Américas (AZFA), Maria Camila Moreno Henao, apresentou um panorama das zonas
especiais no continente. Atualmente, a exceção da Guiana Francesa e Suriname, todos
os países da América Latina possuem regimes econômicos e tributários especiais.
“Se alguém disser que as ZPEs e outros regimes semelhantes irão acabar, estarão
mentindo. Existem 445 Zonas Francas especiais na América Latina, cm geração de 1,7
milhão de empregos. É um modelo bastante exitoso”, explicou.
Também se apresentaram na Reunião, o gerente de Governança da ABDI, Jackson de
Toni; o secretário de Assuntos Internacionais do Ceará, Antônio Balhmann; e o
presidente da ZPE do Ceará, Mário Lima.
Sobre a ZPE
As Zonas de Processamento de Exportações são áreas de livre comércio com o exterior
destinadas à instalação de empresas com produção voltada à exportação. Para efeito
de controle aduaneiro, as ZPE são consideradas Zonas Primárias. Como instrumento
de política industrial, as Zonas buscam fortalecer a balança de pagamentos, atrair
investimentos estrangeiros, fortalecer a competitividade das exportações brasileiras,
gerar emprego e difundir novas tecnologias no país.
As empresas que se instalam em ZPE têm acesso a tratamento tributário, cambial e
administrativo específicos. Para a aquisição de bens e serviços no mercado interno, há
suspensão da cobrança do IPI, Cofins e PIS/PASEP. Nas exportações, também são
suspensos o AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante) e o II
(Imposto de Importação).
As importações e exportações das empresas autorizadas a operar no regime das ZPEs
contam ainda com dispensa de licença ou de autorização de órgão federais, com
exceção das normas de ordem sanitária, proteção do meio ambiente e segurança
nacional.
Além desses incentivos, os empreendimentos instalados em ZPE localizadas no Norte,
Nordeste e Centro-oeste têm acesso a outros benefícios fiscais previstos no âmbito da
Sudam, da Sudene e dos programas e fundos de desenvolvimento da Região CentroOeste, entre eles a redução de 75% do Imposto de Renda.
Em contrapartida a esse pacote de benefícios oferecidos pelo governo, as empresas
que operam em ZPE devem auferir 80% de sua receita bruta anual com exportações.
Sobre as eventuais vendas para o mercado brasileiro incidem integralmente todos os
impostos e contribuições exigíveis pela legislação brasileira.
Um dos principais diferenciais do regime das Zonas de Processamento de Exportações
é a maior segurança jurídica oferecida às empresas. Os incentivos previstos aos
projetos industriais instalados em ZPE são assegurados pelo prazo de até 20 anos.
Programação
Participaram da 5ª Reunião das Administradoras de ZPE, dirigentes das ZPEs do Ceará,
Ilhéus, Boa Vista, Rondônia, Barbacena, Imbituba, Parnaíba, Suape, Teófilo Otoni e
Fernandópolis.

Também estiveram presentes na abertura do evento, representantes da Receita
Federal, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Integração, do
Ministério do Planejamento e da ABDI, além de integrantes dos governos do Ceará,
Mato Grosso, Piauí, Pará e Tocantins e das prefeituras de São Gonçalo e Caucaia.
Nesta sexta-feira (31), os participantes da reunião farão uma visita guiada à ZPE do
Pecém, apontada pelo relatório FDI Intelligence, do Financial Times, como um projeto
altamente recomendável aos investidores estrangeiros. A Zona obteve a melhor
avaliação na categoria Grandes Arrendatários na América Latina e Caribe e recebeu
menções honrosas nas categorias Apoio à Educação e Capacitação, Infraestrutura e
Possibilidade de Expansão.
Serviço
5ª Reunião das Administradoras de ZPE
Data: 31/03
Horário: 9h20 às 15h
Local: ZPE do Pecém - Esplanada do Pecém s/n - Rodovia CE - 155 - São Gonçalo do
Amarante
Marcelo Maia enfatiza importância de reformas estruturais para impulsionar
Varejo
31/03/2017 – Fonte: MDIC
Durante a quinta edição do Fórum Nacional do Varejo, Consumo e Shopping Centers,
realizado entre os dias 24 e 26 de março, em São Paulo, o secretário de Comércio e
Serviços, Marcelo Maia, destacou a necessidade de apoio ao setor de varejo, com
destaque para as reformas estruturais como a trabalhista, tributária e previdenciária,
que de acordo com Maia “vão trazer aumento de produtividade para os produtos e
serviços nacionais”.
O secretário também anunciou os principais temas da agenda setorial do governo,
construída em parceria com o setor privado, que incluem medidas relacionadas com
crédito, financiamento e meios de pagamento; comércio eletrônico; e a parceria com
a Agência Brasileira de Desenvolvimento e Indústria (ABDI) para a criação do
Laboratório de Varejo.
As principais inovações que transformaram o negócio do país, a partir de um
consumidor com mais alternativas de escolhas; o crescimento das atividades digitais;
e os desafios para reposicionamento dos negócios em um ambiente muito mais
competitivo foram alguns dos assuntos discutidos durante o evento.
O Fórum é uma iniciativa da LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, e nesta edição
teve como tema "O varejo e o consumo frente à nova realidade brasileira". Cerca de
300
participantes entre líderes empresariais de corporações nacionais e
multinacionais do segmento varejista, do setor de shopping centers e da indústria de
produtos de consumo participaram do evento.
Temer deve enviar MP para mudar regras da terceirização
31/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer vai sancionar o projeto de terceirização aprovado na
semana passada pela Câmara dos Deputados, mas deve enviar uma medida provisória
ao Congresso Nacional para dar mais proteção aos 13 milhões de trabalhadores
terceirizados.

A equipe jurídica da Casa Civil ainda avalia qual será o conteúdo da MP, mas a ideia é
dar mais salvaguardas aos trabalhadores afetados pelas novas regras. Para dar tempo
de elaborar o texto que será enviado ao Congresso, o presidente deve sancionar o
projeto somente perto do prazo final, no dia 14 de abril.
O texto aprovado na semana passada traz apenas três salvaguardas genéricas: diz
que os terceirizados não poderão realizar serviços diferentes daqueles para os quais
foram contratados, que terão as mesmas condições de segurança, higiene e
salubridade dos empregados da “empresa-mãe” e que estarão abrangidos nas regras
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) sobre fiscalização.
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo apurou, um dos pontos da MP deve ser a
garantia de que a empresa não vai poder demitir um funcionário e recontratá-lo
imediatamente depois como terceirizado. O novo prazo estabelecido deve girar em
torno de 18 meses. No texto aprovado pelos deputados, não há esse tipo ressalva.
Também deve haver mudanças em relação ao mínimo exigido de capital de acionistas
em uma empresa terceirizada. Essa questão é importante porque, caso a empresa
terceirizada quebre, há uma garantia de que os empregados terão direitos honrados.
O projeto da Câmara estabelece faixas de capital social conforme o número de
funcionários, de R$ 10 mil, para companhias com até 10 funcionários, a R$ 250 mil,
para empresas com mais de 100 trabalhadores.
Críticas
O projeto aprovado na Câmara no último dia 22 foi considerado bastante duro pelas
centrais sindicais, porque permitiu a terceirização irrestrita tanto em empresas
privadas quanto do serviço público, inclusive para as chamadas atividades-fim.
O texto que foi enviado ao Congresso em 1998, durante o governo Fernando Henrique
Cardoso, estava parado na Câmara por falta de consenso em relação às novas regras.
Inicialmente, Temer estava disposto a esperar a aprovação de um projeto mais
brandos, que tramita no Senado, mas desistiu por pressão dos empresários. O Planalto
também avaliou a possibilidade de incorporar as alterações no projeto por meio da
reforma trabalhista, que tramita em Comissão Especial da Câmara.
A saída via MP, porém, foi construída diante da pressão que Temer vem sofrendo
inclusive de parlamentares da base, como o senador Renan Calheiros (PMDB-AL). Ele
articulou um manifesto assinado por nove senadores do PMDB contra o projeto. Na
carta, o peemedebista afirmou que a proposta aprovada pelo plenário da Câmara iria
precarizar e retroceder as relações de trabalho e atropelar as conquistas que foram
feitas ao longo dos anos.
Outros peemedebistas, como o presidente do Senado, Eunício Oliveira (CE), e as
senadoras Marta Suplicy (SP) e Simone Tebet (MS) também fizeram apelos para que
Temer corrigisse os “exageros” do texto da Câmara.
Projeto no Senado pode alterar terceirização aprovada na Câmara, diz Eunício
31/03/2017 – Fonte: UOL
O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), afirmou nesta quinta-feira (23)
que vai colocar para votação o projeto sobre terceirização atualmente em tramitação
na Casa, o que pode levar a alterações nas regras aprovadas ontem pela Câmara dos
Deputados.
A Câmara aprovou um projeto de lei que permite a contratação terceirizada de
trabalhadores em qualquer ramo de atividade econômica e em parte do setor público.
O projeto aprovado, porém, é de 1998 e foi aprovado pelo Senado em 2002.

O projeto ao qual Eunício se referia é outro projeto de lei que tramita atualmente no
Senado e que foi aprovado pela Câmara em 2015. Este texto tramitou lentamente no
Senado, já que o ex-presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL), dizia ver riscos
ao trabalhador.
O texto aprovado ontem na Câmara, que agora vai à sanção do presidente Michel
Temer (PMDB), autoriza a chamada terceirização da atividade-fim, prática atualmente
proibida pela Justiça do Trabalho.
Câmara aprova terceirização em todas atividades
Como é agora, uma fábrica de parafusos, por exemplo, não pode terceirizar
trabalhadores de sua linha de produção, mas poderia contratar dessa forma serviços
de limpeza ou alimentação. Com a mudança, toda a linha de produção poderá ser
terceirizada.
Na avaliação de deputados da oposição e das centrais sindicais, a proposta que está
no Senado oferece mais salvaguardas aos trabalhadores do que a aprovada ontem.
Em protesto contra a aprovação, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), União Geral
dos Trabalhadores (UGT) e outras centrais convocam uma "greve geral" para o dia 31
de março.
A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho disse, em nota, que o
texto aprovado ontem "acarretará para milhões de trabalhadores no Brasil o
rebaixamento de salários e de suas condições de trabalho".
Segundo Eunício, o projeto em tramitação no Senado pode revisar pontos aprovados
pela Câmara. Mas, como o texto ainda em tramitação foi apresentado por um deputado
federal, se forem feitas alterações pelo Senado o projeto passa por uma nova votação
na Câmara.
A palavra final cabe ao presidente Temer, a quem cabe sancionar a lei, podendo vetar
pontos do texto.
"Até porque o Senado é a Casa revisora. É preciso que a gente atualize esse projeto
que foi aprovado, através de outro projeto que está tramitando no Senado", disse
Eunício.
"Os projetos podem ser complementares. O projeto da Câmara, se tiver alguma
desatualização, se for analisado que tiver alguma desatualização, obviamente que esse
projeto que está sendo discutido no Senado preencherá uma possível lacuna", afirmou
o senador.
Eunício, no entanto, disse estar falando "em tese" e não fazendo críticas sobre o texto
aprovado na Câmara. "Estou falando em tese. Essa questão [terceirização] é real,
existe no mundo inteiro", afirmou.
O presidente do Senado disse ter pedido ao relator do texto, senador Paulo Paim (PTRS), que apresente seu parecer sobre o projeto para que ele possa ir à votação. "O
projeto vai para pauta, pelo pedido que fiz ao senador Paim, que estava com relatório
pronto, mas não havia entregue", disse.
Paim diz que senadores discordam de projeto da Câmara
Já Paim pediu na manhã de hoje que o presidente Temer vete o texto aprovado na
Câmara e aguarde a aprovação do projeto que está no Senado. Segundo Paim, o texto
proposto por ele estabelece garantias para os direitos dos trabalhadores terceirizados.
"Faço mais um apelo ao presidente da República no sentido de que ele vete esse
projeto. Foi um equívoco a votação dele. Um atraso total para o país", disse.

Uma das principais diferenças do texto proposto por Paim é a proibição de terceirizar
a atividade-fim da empresa, além de estabelecer que terceirizados e funcionários da
empresa contratante tenham os mesmos direitos e fixar regras para garantir o
pagamento dos direitos trabalhistas dos terceirizados.
"Nenhum senador até hoje me disse que é favorável a permitir terceirização na
atividade-fim", disse.
O texto de Paim precisa ser aprovado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e
depois pelo plenário do Senado. Em seguida, ele é remetido de volta à Câmara.
Segundo Paim, a terceirização da atividade-fim leva à redução da qualidade dos
empregos.
"Se você escancarar que pode terceirizar tudo nesse país, você não vai ter mais
ninguém contratado pela empresa matriz", disse.
"Os dados são assustadores: a cada 100 ações na Justiça [do Trabalho], 80 são em
cima de empresas terceirizadas. A cada cinco acidentes com morte numa empresa,
quatro são de empresas terceirizadas. Em média o trabalhador ganha 40% a menos
do que aquele que está na empresa matriz", afirmou.
Relator da reforma trabalhista não descarta ajustes sobre terceirização
31/03/2017 – Fonte: UOL
Relator da reforma trabalhista na Câmara, o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN)
não descarta inserir no texto da proposta possíveis ajustes referentes à
regulamentação da terceirização.
"Temas que dizem respeito à reforma trabalhista, como a terceirização, que é uma
forma de trabalho, podem perfeitamente serem agasalhadas no texto", afirmou o
deputado, após reunião com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE).
Tramita na Casa, atualmente, uma proposta considerada mais branda do que a que
foi aprovada pelos deputados na semana passada e enviada à sanção do presidente
Michel Temer.
Em meios às negociações, auxiliares do Palácio do Planalto chegaram a cogitar a
possibilidade de os dois projetos serem enviados à sanção para que a cúpula do
governo pudesse fazer ajustes conjuntamente.
No entanto, conforme revelou o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo
Estado), em razão do curto espaço de tempo para aprovar o projeto do Senado e às
pressões sofridas por diversos setores, Temer se restringirá apenas ao texto aprovado
na Câmara na semana passada. Uma das alternativas, contudo, é o de inserir no
relatório da reforma trabalhista possíveis ajustes na regulamentação da terceirização.
"A preocupação do presidente Eunício, da Câmara e do governo é que essa legislação
que foi aprovada contemple a segurança jurídica dos trabalhadores. No sentido que o
trabalhador terceirizado não tenha distinção em relação ao trabalhador da empresa
tomadora", ressaltou Marinho.
"Há preocupação que as obrigações sociais e os impostos devidos sejam
convenientemente recolhidos e sobretudo que haja segurança jurídica numa relação
que atinge um terço dos trabalhadores formais no Brasil", emendou.
A reforma trabalhista tramita em Comissão Especial da Câmara. Segundo o relator,
apesar da controvérsia em torno do tema, o calendário de votação não será alterado.

"Nossa previsão continua a mesma, de ser votado até 3 de maio. A entrega do relatório
deverá ocorrer até o dia 12 de abril", ressaltou.
Negociado sobre legislado recebe maioria de emendas na reforma trabalhista
31/03/2017 – Fonte: Notícias do Senado

A prevalência de acordos e convenções coletivos entre patrões e empregados sobre a
legislação foi o principal tema das 842 emendas apresentadas à proposta de reforma
trabalhista (PL 6787/16).
Essa também é a espinha dorsal do texto enviado pelo Executivo em dezembro do ano
passado. Foram 155 emendas sobre o tema, 18,4% do total.
Pela proposta, o acordo coletivo vai prevalecer para 13 pontos específicos, entre eles
plano de cargos e salários e parcelamento de férias anuais em até três vezes. Confira
em quadro abaixo os pontos da proposta original.
As emendas tratam de cerca de 110 temas diferentes, desde a proibição de revista
íntima dos trabalhadores pela empresa até o trabalho de adolescentes. Os assuntos
que receberam mais sugestões já estão tratados na proposta do Executivo como a
duração da jornada de trabalho, o trabalho temporário e o representante dos
trabalhadores nas empresas.
A homologação da rescisão do contrato de trabalho, que teve 29 emendas
apresentadas, é relacionada a uma das principais fontes de disputas judiciais
atualmente no País.
Cerca de 58% dos 10 milhões de processos na Justiça do Trabalho, atualmente, tratam
de rescisão do contrato de trabalho, de acordo com o estudo Justiça em Números, do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 2016.

Recorde
A reforma trabalhista foi a terceira recordista em emendas entre as propostas que já
passaram por comissões especiais da Câmara.
Ela ficou atrás da então proposta do Plano Nacional de Educação (PNE, atual Lei
13.005/14) de 2014 a 2024, com 3.365 emendas; e do Código de Processo Civil (atual
Lei 13.105/15), com 900 emendas.
Normalmente, as comissões especiais são criadas quando mais de três comissões
temáticas vão discutir um tema, ou em projetos de códigos, por exemplo.
Para o relator da proposta, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), o número de
emendas revela uma “demanda reprimida” em alterar a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT, Decreto-lei 5.452/43).
“Há uma necessidade da sociedade, da economia como um todo, de modernizar essa
legislação. Esse é um fato inquestionável demonstrado pelos números”, disse.
O prazo para apresentação de emendas terminou em 22 de março. Oito delas foram
retiradas pelos autores.
Faça sugestões a esta proposta. Abra uma conta no Wikilegis.
Frentes fazem novo protesto contra reforma da Previdência nesta sexta
31/03/2017 – Fonte: Bem Paraná
As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo realizarão novos atos contra a reforma da
Previdência, a terceirização e o governo do presidente Michel Temer (PMDB) nesta
sexta-feira (31). Os atos acontecerão em diversas capitais do país, mas devem ter
dimensão menor do que os realizados no dia 15 de março, quando houve paralisações

e grande mobilização das centrais sindicais, que atraíram milhares à avenida Paulista,
em São Paulo.
Desta vez, na capital paulista a manifestação começará também na avenida e seguirá
até a Praça da República, no centro. O objetivo é unir-se à assembleia de professores
marcada para ocorrer no local. Servidores municipais que se reunirão próximo à sede
da Prefeitura, no Viaduto do Chá, também devem se unir à mobilização.
Além de São Paulo, devem ocorrer protestos no Rio de Janeiro (16h, na Candelária),
Belo Horizonte (16h, em frente à Assembleia Legislativa) e Curitiba (18h, na praça
Carlos Gomes), entre outras cidades.
"O ato foi motivado pelo crescimento da indignação com a proposta de desmonte da
aposentadoria e com a aprovação sorrateira do PL da terceirização", afirma o
coordenador da Frente Povo Sem Medo e do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem
Teto) Guilherme Boulos.
Os movimentos afirmam esperar cerca de 50 mil pessoas no protesto de São Paulo. O
número é bastante inferior ao estimado por eles na manifestação de 15 de março, que
contou com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não deve
comparecer nesta sexta-feira.
Segundo organizadores, o ato desta sexta-feira (31) é um "ensaio" para as
mobilizações previstas para 28 de abril, quando novas paralisações de serviços devem
ocorrer. Movimentos chegaram a aventar a possibilidade de não participar da
manifestação para concentrar esforços em abril, mas decidiram mantê-la após a
aprovação da terceirização, que "esquentou" a pauta.
Embora espere menor presença, o coordenador da CMP (Central de Movimentos
Populares) e da Frente Brasil Popular, Raimundo Bonfim, afirma acreditar que a
manifestação superará em número a organizada por movimentos que lideraram os
protestos pró-impeachment em 2016 no domingo (26), que atraiu público acanhado.
"Eles estão desmoralizados", afirmou.
As manifestações do meio de março foram a primeira ação unificada das duas frentes
em 2017, que estiveram na linha de frente dos protestos contra a saída da presidente
Dilma Rousseff em 2016. Além de São Paulo, manifestações ocorreram em diversas
capitais, como Rio de Janeiro, Curitiba e Recife.
Dê sua opinião: proposta garante 30% das vagas na atividade-fim das
empresas às mulheres
31/03/2017 – Fonte: Notícias do Senado
Proposições legislativas
 PLS 216/2016
O Projeto de Lei do Senado 216/2016, de autoria da senadora Regina Sousa (PT-PI),
quer garantir maior participação feminina nas atividades-fim de empresas públicas e
privadas, garantindo uma cota mínima de 30% de participação de mulheres.
Segundo a proposta, até que o percentual estabelecido seja atingido, as contratações
de novos empregados destinadas às atividades-fim deverão observar a
proporcionalidade mínima de 50% de mulheres.
Seria ainda possível que o Ministério do Trabalho regulamentasse as hipóteses em que
o cumprimento da proporção mínima pudesse ser dispensada em face da inexistência
de mulheres interessadas na função ou da indisponibilidade de candidatas habilitadas
ao exercício das atividades-fim desenvolvidas pela empresa.

A proposta já foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(CDH) e agora encontra-se na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Saiba mais e dê
sua opinião: http://bit.ly/PLS216-2016.
Todas as propostas que tramitam no Senado Federal estão abertas à consulta pública
por meio do portal e-Cidadania. Confira: http://www.senado.leg.br/ecidadania.
STF: ente público não deve ser responsabilizado por dívidas de terceirizadas
31/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Em votação apertada, por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que
a administração pública não deve ser considerada responsável por dívidas trabalhistas
de uma empresa terceirizada contratada por ela. O conceito de administração pública
engloba os entes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário a nível federal,
estadual e municipal.
O julgamento tem repercussão geral, isto é, servirá para a definição de processos que
tramitam em todas as instâncias sobre o mesmo assunto. Entretanto, os termos exatos
da tese de repercussão geral – o resumo do entendimento do STF sobre o tema – só
serão definidos na próxima sessão do STF. Desta forma, ainda não ficou claro se
poderá haver alguma exceção.
Há 42.742 processos sobrestados (em suspenso) no aguardo da definição da tese de
repercussão geral pelo Supremo, segundo dados fornecidos pela própria Corte no dia
14 de março. A Advocacia-Geral da União informou, no julgamento, que, além dos
processos sobrestados, há outras 58 mil ações nas quais a União figura como ré.
Segundo a AGU, esses processos têm um custo médio de R$ 15 mil, representando
um impacto de R$ 870 milhões.
O voto vencedor foi o do ministro Luiz Fux, acompanhado pelos ministros Marco Aurélio
Mello, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, presidente
da Corte. Ficaram vencidos, no julgamento, a relatora, ministra Rosa Weber, e os
ministros Edson Fachin, Ricardo Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.
Durante o voto, Fux chegou a defender a ideia de que, se um trabalhador apresentasse
uma prova cabal de que a administração pública falhou na fiscalização do contrato, ela
poderia ser responsabilizada. Caberá a Fux propor a redação da tese de repercussão
geral.
No caso em questão discutido nesta quinta-feira (30), a União recorria de uma decisão
do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que havia estabelecido que o órgão público
que contrata empresa terceirizada pode ser responsabilizado pelo pagamento dos
direitos trabalhistas que a empresa contratada não efetue.
O TST havia decidido que era preciso se estabelecer se houve culpa do órgão público
e que essa culpa não viria simplesmente pela inadimplência da empresa terceirizada
em relação ao trabalhador. A culpa seria presumida quando o ente público não
demonstrasse ter realizado uma efetiva fiscalização.
A União afirmou, no recurso extraordinário apresentado ao STF, que a culpa deveria
ser provada, e não presumida. A União também alegou que o TST, em uma súmula
(consolidação de entendimento sobre um tema) “dispôs de forma frontalmente
contrária à Lei de Licitações, e, dessa maneira, criou obrigação não prevista em lei,
em afronta aos arts. 5º, II, e 37, ambos da CR”.
A relatora, Rosa Weber, havia dito que não fere a Constituição a imputação de
responsabilidade subsidiária à administração pública pelo inadimplemento de
obrigações trabalhistas por empresas terceirizadas, em caso de culpa comprovada do

Poder Público em relação aos deveres legais de acompanhar e fiscalizar o contrato de
prestação de serviços.
Na compreensão da ministra Rosa Weber, o ônus probatório deve ser da administração
pública, no entanto ela observou que todos os participantes da relação processual têm
o dever de colaborar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, conforme
o Código de Processo Civil.
Ao citar vasta doutrina sobre a matéria, ela afirmou que a cooperação entre as partes
na atividade probatória encontra fundamento nos princípios do acesso à Justiça, devido
processo legal, duração razoável do processo e efetividades da jurisdição.
Sindicalista defende redução de jornada para gerar empregos; setor
produtivo pede livre negociação
31/03/2017 – Fonte: Notícias do Senado
Reforma trabalhista volta a dividir opiniões em audiência na comissão especial
Billy Boss - Câmara dos Deputados

Representantes de patrões e empregados mostraram posições divergentes na
discussão desta quinta-feira
A proposta de reforma trabalhista (PL 6787/16) voltou, nesta quinta-feira (30), a gerar
divergências em audiência pública na comissão especial da Câmara que discute o
assunto.
Representantes de trabalhadores acreditam que a reforma não vai permitir a geração
de novos postos de trabalho, como afirma o governo. Secretário-geral da
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, Lourival Melo disse acreditar
que o caminho para a geração de empregos é a redução da jornada, e não o aumento,
como prevê a reforma. “Eu nunca vi na minha vida o aumento de jornada gerar
empregos; em lugar nenhum do mundo isso aconteceu e não será aqui que vai
acontecer”, afirmou Melo.
Pela proposta de reforma, a jornada diária poderá ser de até 12 horas diárias, com
limite semanal de 48 horas. Hoje a jornada diária é de no máximo oito horas diárias e
44 semanais.
Essa também é a visão do advogado e professor José Augusto Lyra. Segundo ele, a
redução da jornada semanal atual de 44 horas para 40 horas geraria acréscimo de
seis milhões de empregos no País. Lyra também disse que o aumento da jornada de
trabalho aumentaria a procura pelo auxílio-doença no INSS.
O advogado criticou ainda a possibilidade de parcelamento das férias anuais em até
três vezes e de redução do intervalo de almoço para 30 minutos. Atualmente o
intervalo mínimo é de uma hora.
Para Lyra, esses pontos da reforma trabalhista provocariam desgaste da saúde do
trabalhador.

Negociações livres
Já representantes do setor produtivo defenderam a proposta de reforma, por permitir
que as negociações coletivas prevaleçam sobre a legislação.
O presidente da Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares,
Alexandre Sampaio de Abreu, defendeu uma legislação trabalhista que incentive a livre
negociação; que regulamente novas formas de trabalho, como o trabalho intermitente
(sem continuidade, como no caso de empregados de restaurantes que trabalham só
no fim de semana); e simplifique procedimentos.
Na visão do representante da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística
Narciso Figueiroa Jr, as negociações não visam retirar direitos, mas sim adequar a
legislação a cada segmento produtivo. “A negociação coletiva pressupõe uma
concessão recíproca. Há estudos recentes mostrando que, tirando os últimos três anos,
várias negociações coletivas conseguiram aumento real para os trabalhadores, em
troca de algo que conseguiu se adequar às necessidades do setor empresarial”,
apontou.
O presidente da Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores nas
Indústrias de Alimentação, Siderlei Silva de Oliveira, por sua vez, criticou a
possibilidade de as negociações coletivas prevalecerem sobre a legislação. Segundo
ele, nas negociações coletivas, o poder é todo do patrão. “Qual é o poder de barganha
do trabalhador?”, questionou. Na opinião do sindicali, as negociações só podem ocorrer
para garantir mais direitos, como prevê a legislação atual, e não menos.
Reforma mais ampla
A professora e juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região Thereza Christina
Nahas ressaltou que, muitas vezes, os tribunais não reconhecem as negociações
coletivas. Para ela, o alto número de ações trabalhistas no Brasil é, em parte, culpa
da própria Justiça. “Os tribunais apresentam várias divergências”, disse.
A juíza defendeu a necesidade de uma reforma trabalhista estrutural, para que o País
lide com a crise econômica mundial e com o desemprego. Porém, para ela, a reforma
deveria ser mais ampla do que a proposta do governo, abrangendo, por exemplo, os
ritos processuais trabalhistas.
O debate sobre o PL 6787 deve prosseguir na comissão até o dia 13 de abril - data
prevista para a apresentação do parecer do relator, deputado Rogério Marinho (PSDBRN).
Continua:
 Deputados discordam quanto à retirada de direitos
 Íntegra da proposta:
 PL-6787/2016
Sindicalistas dizem que mudanças na exploração de petróleo podem gerar
desemprego
31/03/2017 – Fonte: Notícias do Senado

A comissão geral sobre petróleo e gás foi solicitada pelo deputado Davidson Magalhães
Participantes da comissão geral que discute as mudanças promovidas pelo governo
federal na política de conteúdo local para exploração de petróleo e gás no Brasil

criticaram a decisão de reduzir os percentuais de participação da indústria nacional no
setor.
Segundo sindicalistas, a medida vai agravar a situação de desemprego na indústria
naval e em diversos municípios que têm nela sua principal fonte econômica.
O presidente da Federação Interestadual de Metalúrgicos e Metalúrgicas do Brasil
(Fitmetal), Marcelino da Rocha, fez um apelo às autoridades para que não deem
continuidade ao “processo de desindustrialização” nacional.
Menos vagas
Vice-presidente do Sindicato Nacional da Construção e Reparação Naval (Sinaval),
Fernando Barbosa apontou uma redução de aproximadamente 50 mil vagas nos postos
de trabalho no setor em todo o País em decorrência da crise econômica, passando de
82 mil empregados, em 2014, para 33 mil, em fevereiro deste ano.
Barbosa lamentou que investimentos vultosos tenham sido feitos em novas fábricas,
a partir de 2004, para que agora o País padeça com “quedas brutais" no emprego.
“Foram investidos aproximadamente R$ 25 bilhões, financiados pelo Fundo da Marinha
Mercante, sendo que a iniciativa privada colocou mais de R$ 5 bilhões de capital
próprio nesses investimentos. Diversos estaleiros foram feitos em vários estados, ao
longo da costa”, observou.
O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
(Abimaq), José Velloso Dias Cardoso, também avaliou que a capacidade de gerar
empregos do setor poderá ser perdida em decorrência da política anunciada pelo
governo.
“Nosso setor tem potencial para gerar mais de 1,5 milhão de empregos e isso será
perdido. Além de não criar, existe possiblidade de perder mais", alertou. Segundo ele,
a indústria nacional de máquinas é capaz de gerar R$ 33,3 bilhões e 282 mil empregos
para cada R$ 10 bilhões investidos.
Para Cardoso, o Brasil deve seguir o exemplo da Noruega e do Reino Unido, países
que, mesmo com redução na produção de óleo bruto, conseguiram desenvolver o setor
investindo em uma indústria forte, que não produz apenas petróleo e gás, mas
também máquinas, tubos, plataformas e outros componentes. “Eles não exportam
mais petróleo, mas máquinas e equipamentos e é nesse mercado que as companhias
internacionais estão de olho”, afirmou.
Engenheiros
O representante da Federação Nacional dos Engenheiros (FNE), Artur Araújo, disse
que a política de redução de conteúdo nacional poderá custar o emprego de 5 mil
engenheiros.
“Esse sinal que foi dado pelo governo e pela Petrobras, o que é mais grave, terá um
custo para o País de 5 mil engenheiros dos mais capacitados. Isso não significa só 5
mil pessoas, 5 mil famílias. O que se perde violentamente é a capacidade de pensar.
Há dispersão de conhecimento, desmonte de equipes, em nome de abrir de forma
irresponsável o setor ao mercado externo”, criticou Araújo.
Com Alexandre de Moraes, STF decide alinhado a teses do governo federal
31/03/2017 – Fonte: Bem Paraná
Em dois julgamentos que preocupavam o Palácio do Planalto, o ministro Alexandre de
Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), se mostrou alinhado às teses defendidas
no tribunal pelo governo federal. Recém-empossado ministro da corte, Moraes foi
decisivo nesta quinta (30) nas ações do Funrural (Fundo de Assistência ao Trabalhador

Rural) e da responsabilidade da administração pública por inadimplemento de empresa
terceirizada.
No caso do Funrural, Moraes abriu a divergência e sua tese venceu. Na ação das
terceirizadas, Moraes deu o voto de desempate. Nos dois casos, foram seis votos a
favor da União contra cinco a favor do contribuinte.
FUNRURAL - No caso do Funrural, os ministros discutiam um recurso que questionava
se é constitucional a União cobrar do trabalhador rural (pessoa física) um imposto
destinado para o fundo.
O tributo incide sobre a receita bruta da comercialização da produção e auxilia a pagar
as aposentadorias dos trabalhadores rurais. Relator do caso, o ministro Edson Fachin
votou contra a cobrança. Ele foi seguido pelos ministros Rosa Weber, Ricardo
Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. Alexandre de Moraes abriu o voto
divergente e defendeu a constitucionalidade da cobrança.
Ele foi seguido pela maioria dos ministros: Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli,
Gilmar Mendes e pela presidente, ministra Cármen Lúcia A decisão tem efeito de
repercussão geral. Mais de 15 mil processos foram suspensos na instância de origem
para esperar o desfecho do julgamento no Supremo.
TERCEIRIZAÇÃO - Moraes desempatou a favor da União o julgamento que discutia a
responsabilidade da administração pública por encargos trabalhistas de uma empresa
terceirizada contratada pelo poder público. Ou seja: em caso de inadimplência, se
quem deve pagar as dívidas trabalhistas é o poder público ou a empresa terceirizada
que foi contratada. A ação está no Supremo porque a União contesta acórdão do TST
(Tribunal Superior do Trabalho).
O tribunal determinou a responsabilidade da administração pública pelo pagamento de
verbas trabalhistas devidas a uma recepcionista terceirizada devido à falta de
fiscalização adequada da administração pública em seu contrato de prestação de
serviços. A ministra Rosa Weber, relatora da ação, aceitou parte do recurso e votou a
favor da responsabilidade subsidiária: se o ente público contratar uma empresa e
falhar na fiscalização, tem que arcar com problemas gerados por ela.
Votaram com a relatora os ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Ricardo
Lewandowski e Celso de Mello. O ministro Luiz Fux abriu divergência e defendeu por
excluir a responsabilidade subsidiária da administração pública. Para ele, não há
"responsabilidade automática" da União. Votaram com ele os ministros Marco Aurélio,
Dias Toffoli, Gilmar Mendes e a presidente Cármen Lúcia, além de Alexandre de
Moraes. A decisão do STF diz respeito a um caso concreto, de uma empresa.
O processo deve voltar à pauta do STF na próxima semana para discutir a tese. Quando
a tese for discutida, ficará claro em quais hipóteses se daria a responsabilização da
União. A decisão final -quando o mérito da questão for discutido- terá repercussão
geral, ou seja, deverá ser seguida pelos outros tribunais do país.
Em fevereiro, o julgamento estava empatado, com cinco votos a favor da União e
outros cinco contra, e foi interrompido para esperar o novo ministro da corte para
desempatar.
Alexandre de Moraes foi indicado pelo presidente Michel Temer para assumir a cadeira
de Teori Zavascki, morto em acidente aéreo em 19 de janeiro, e tomou posse em 22
de março.

Moro condena Eduardo Cunha a 15 anos de prisão na Lava Jato
31/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
O ex-deputado federal foi preso em outubro do ano passado. Ele foi
condenado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão
de divisas

O juiz federal Sergio Moro condenou nesta quinta-feira (30) o ex-presidente da
Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB) a 15 anos e quatro meses de prisão
pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e evasão de divisas. O exdeputado está preso no Paraná desde outubro do ano passado.
Moro também condenou o ex-deputado a pagar uma multa de R$ 1,1 milhão pelos
crimes pelos quais foi condenado. Pela sentença de Moro, Cunha perde os direitos
políticos pelos próximos 30 anos.
Segundo a sentença de Moro, Cunha recebeu US$ 1,5 milhão de dólares em propina
em contas no exterior por contratos da Petrobras. As contas no exterior, inclusive,
foram o motivo da cassação de Cunha depois de responder a um processo no Conselho
de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar. Ele foi acusado de mentir aos
colegas na CPI da Petrobras ao dizer que não possuía contas no exterior.
“A lavagem, no presente caso, envolveu especial sofisticação, com a utilização de não
uma, mas duas contas secretas no exterior, em nome de trusts diferentes, com
transações entre elas, inclusive com fracionamento quando do recebimento do produto
do crime para dificultar rastreamento”, diz Moro na sentença.
Cunha teve a pena aumentada nos três crimes pelos quais foi condenado por ser
parlamentar. “Não pode haver ofensa mais grave do que a daquele que trai o mandato
parlamentar e a sagrada confiança que o povo nele deposita para obter ganho próprio”,
alegou o magistrado.
Defesa de Eduardo Cunha diz que vai recorrer de condenação
O advogado Marlus Arns, que defende o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha
(PMDB-RJ) na ação penal sobre propinas na compra do campo petrolífero de Benin, na
África, pela Petrobras, em 2011, informou que vai recorrer da condenação imposta
pelo juiz federal Sergio Moro.
O recurso do defensor será enviado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4),
com sede em Porto Alegre e jurisdição nos estados do Rio Grande do Sul, de Santa
Catarina e do Paraná. O tribunal é o responsável por julgar as sentenças do juiz federal
Sergio Moro em segunda instância.
Cunha continuará preso no Complexo Médico Penal, em Pinhais
Acusado de receber propina em contas na Suíça devido a aquisição pela Petrobras do
Bloco 4 – segundo a estatal, a aquisição gerou um prejuízo de US$ 77,5 milhões à
Petrobras –, Cunha foi preso na Lava Jato no mês seguinte a sua cassação, que ocorreu
em setembro. Atualmente, o ex-deputado está no Complexo Médico Penal, em Pinhais,
Região Metropolitana de Curitiba.

Na sentença, Moro reforça a necessidade de manter o ex-deputado preso citando a
tentativa de intimidação do presidente Michel Temer (PMDB) durante o andamento
processual.
“Agregam-se aqui, portanto, novos fatos à prisão preventiva anteriormente decretada,
com novos fundamentos para o seu reforço e fundamentação, pois, como exposto, o
condenado, mesmo preso preventivamente e respondendo à presente ação penal,
buscou intimidar e constranger o Exmo. Sr. Presidente da República e com isso,
aparentemente, provocar alguma espécie intervenção indevida da parte dele em favor
do preso.”
O juiz se referiu às perguntas feitas por Cunha ao presidente Michel Temer, que foi
convocado a depor como testemunha de defesa do ex-deputado. Cunha perguntou,
entre outras coisas, o envolvimento de Temer com José Yunes, ex-assessor do
presidente citado nas delações da Odebrecht. Moro vetou metade das perguntas de
Cunha na época por considerar que elas não diziam respeito ao processo em Curitiba.
Moro é cuidadoso em dizer que, apesar da intimidação, Temer não teria agido em favor
de Cunha.
“Tais quesitos, absolutamente estranhos ao objeto da ação penal, tinham por motivo
óbvio constranger o Exmo. Sr. Presidente da República e provavelmente buscavam
com isso provocar alguma espécie intervenção indevida da parte dele em favor do
preso, o que não ocorreu”, diz Moro.
Cunha deverá cumprir a pena em regime fechado e, por determinação de Moro, a
progressão do regime fica condicionada à devolução do produto do crime – a propina
de US$ 1,5 milhão recebida por ele.
A defesa de Cunha informou que vai recorrer da sentença no Tribunal Regional Federal
da 4.ª Região (TRF4).
Moro aproveita sentença para fazer homenagem a Zavascki
Moro aproveitou a sentença para homenagear o ex-ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Teori Zavascki, relator da Lava Jato na Corte. O ministro morreu em um
acidente de avião em janeiro deste ano. Moro lembrou a importância da decisão de
Zavascki de afastar Cunha do mandato de deputado federal em maio do ano passado.
“Apesar do mérito institucional e coletivo da Procuradoria Geral da República, do
Egrégio Supremo Tribunal Federal e, posteriormente, da própria Câmara dos
Deputados, necessário destacar o trabalho individual do eminente e saudoso Ministro
Teori Zavascki, relator da aludida ação cautelar.
Por essa decisão e por outras, o legado de independência e de seriedade do Ministro
Teori Zavascki não será esquecido”, disse o magistrado.
“A presente sentença e a prisão consequente de Eduardo Cosentino da Cunha
constituem apenas mais uma etapa de um trabalho que foi iniciado e conduzido pelo
eminente Ministro Teori Zavascki”, concluiu Moro.

Deputados do PT atacam Moro e juiz rebate: minhas decisões têm sido
mantidas
31/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Petista Zé Geraldo (PT-PA) chegou a afirmar que o magistrado de Curitiba é
quem mais cometeu abuso de autoridade no país
Deputados do PT fizeram ataques ao juiz Sergio Moro, responsável pela Operação Lava
Jato em primeira instância, durante audiência na Câmara para debater o novo Código
de Processo Penal.
O deputado Zé Geraldo (PT-PA) chegou a afirmar que ninguém cometeu mais abuso
de autoridade do que o juiz e que ele nem deveria mais ocupar o cargo de magistrado.
Moro só teve a palavra novamente no final da audiência e disse que não responderia
às perguntas ofensivas, ressaltando apenas que a maioria de suas decisões tem sido
mantidas por instâncias superiores.
O primeiro a fazer ataques foi Paulo Teixeira (PT-SP). Ele defendeu a aprovação do
projeto da Lei Abuso de Autoridade e citou como exemplo de abuso a divulgação por
Moro de uma ligação entre os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma
Rousseff.
Teixeira questionou o magistrado se o objetivo dele com a divulgação era contribuir
para a “derrubada de Dilma”. Perguntou ainda a Moro se ele acha que ainda tinha
imparcialidade para julgar Lula depois de ter ordenado a condução coercitiva dele sem
uma convocação prévia para depoimento. “Não acha que perdeu a parcialidade?”,
questionou Teixeira.
O deputado Wadih Damous (PT-RJ), por sua vez, afirmou que há um novo direito penal
em construção pela “República de Curitiba”. “O que se percebe é um laboratório
punitivista e esses eflúvios vêm centralmente lá do Paraná, em que nosso direito, os
fundamentos do estado democrático de direito estão sendo simplesmente pulverizados
em nome de um chamado bem maior.
Aliás, essa era a mesma expressão que era utilizada nas câmaras de tortura do DoiCodi. Com isso, se solapa o direito”, disse Damous, que questionou a Moro se ele tinha
participado de laboratório com atores do filme A lei é para todos, inspirado na Lava
Jato.
Zé Geraldo (PT-PA) foi ainda mais incisivo. “Ninguém tem cometido mais abuso de
autoridade do que você”, disse.
O presidente da comissão, Danilo Forte (PSB-CE), interrompeu Zé Geraldo. Mas ele
continuou. “Se a Justiça do Brasil fosse séria, ele não seria nem juiz mais”, afirmou o
petista.
Pelo formato da reunião, todos os deputados falaram e somente ao final Moro pode
falar novamente. Sem citar diretamente os petistas, o juiz disse que não responderia
a perguntas ofensivas, mas ressaltou o fato de que a maioria de suas decisões têm
sido mantidas pelas instâncias superiores do Judiciário.
“Não cabe a mim responder sobre casos concretos e pendentes, não vim aqui para
isso. Minhas decisões estão sujeitas a diversos controles jurisdicionais e os tribunais
têm, em geral, mantido as minhas decisões, majoritariamente. Não me cabe ficar aqui
respondendo aos parlamentares que fizeram perguntas ofensivas”, afirmou Moro.

O juiz falou também que na área criminal há pouco espaço para ativismo judicial e o
que ocorre é que muitas vezes há uma interpretação errada das pessoas sobre as
decisões.
“O que acontece é que muitas vezes a aplicação independente e imparcial da lei é
interpretada como ativismo e não é. É apenas o juiz cumprindo sua função”, disse o
magistrado.
Reunião de líderes decidirá caminho de projeto de medidas contra a
corrupção
31/03/2017 – Notícias do Senado


PLC 80/2016

O projeto de lei de iniciativa popular que estabelece medidas contra a corrupção (PLC
80/2016) só será encaminhado para análise das comissões do Senado após a reunião
de líderes da próxima terça-feira (4). O presidente da casa, Eunício Oliveira, decidiu
deliberar sobre o caminho do projeto com as lideranças antes de oficializar qualquer
decisão sobre o assunto.
O projeto, nascido de uma campanha do Ministério Público Federal, retornou ao
Senado na noite desta quarta-feira (29) após um procedimento de conferência de
assinaturas de apoio — de cerca de dois milhões de cidadãos —determinado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF).
O PLC 80/2016 foi aprovado com alterações pela Câmara dos Deputados em novembro
de 2016 e chegou a ser remetido ao Senado, mas o ministro Luiz Fux, em decisão
sobre um mandado de segurança, decidiu pelo seu retorno à Câmara para corrigir
irregularidades na tramitação.
Em sua primeira passagem pelo Senado, o projeto havia sido despachado para a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), onde não chegou a receber
parecer. Também foi alvo de um requerimento de urgência para análise direta no
Plenário, o que foi rejeitado pela maioria dos senadores em razão das mudanças
inseridas pelos deputados no texto.
Eunício Oliveira já rejeitou a hipótese de remeter o projeto a uma comissão especial,
de onde ele seguiria para o Plenário. A tendência, portanto é que ele passe pelo filtro
das comissões permanentes.
Campanha
O PLC 80/2016 é fruto de uma campanha do Ministério Público e foi apresentado como
projeto de lei de iniciativa popular, após recolhimento de assinaturas entre a
população.
O texto estabelece, entre outros dispositivos: a tipificação do crime eleitoral de caixa
dois; a criminalização do eleitor pela venda do voto; a implantação obrigatória de
mecanismos de auditoria nos partidos políticos; o aumento das penas para crimes
como estelionato, peculato, corrupção passiva e corrupção ativa; e a transparência
dos processos.
O conteúdo original foi bastante modificado na Câmara, o que gerou críticas de
integrantes do Judiciário e do Ministério Público. Os deputados ainda acrescentaram
um capítulo inteiro dedicado à responsabilização de juízes e promotores do Ministério
Público pelo crime de abuso de autoridade.

Pelo texto, cometerá crime de abuso o juiz ou promotor que incorrer em práticas como
atuar com “motivação político-partidária” ou instaurar processos “sem indícios
mínimos de delito” ou “de maneira temerária”.
CAE debaterá política econômica com o presidente do Banco Central
31/03/2017 – Fonte: Notícias do Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) promove na terça-feira (4) audiência
pública com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, para discutir as diretrizes e
perspectivas da política monetária. A reunião tem início às 10h, na sala 19 da Ala
Alexandre Costa.
A realização desta audiência pública é prevista no artigo 99 do Regimento Interno do
Senado Federal. De acordo com o dispositivo, caberá à CAE promover audiências
públicas regulares com o presidente do Banco Central para discutir a implementação
da política monetária.
As audiências públicas, de acordo com o dispositivo, serão realizadas na primeira
quinzena de fevereiro, abril, julho e outubro, podendo haver alteração de datas
decorrente de entendimento entre o colegiado e a instituição.
A CAE é presidida pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) e tem como vice-presidente
o senador Garilbaldi Alves Filho (PMDB-RN).
Meirelles: despesas com a Previdência são principal razão do aumento do
gasto primário
31/03/2017 – Fonte: Ministério da fazenda
Durante audiência na Câmara, ministro defendeu a proposta de reforma enviada ao
Congresso pelo Executivo
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou nesta quinta-feira (30/03) de
audiência pública na comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a
reforma da Previdência (PEC 287/16).
Ao defender a reforma, o ministro disse que as despesas com a Previdência Social são
a principal razão do aumento do gasto primário do governo. Segundo ele, esses gastos
passaram de quase 11% do PIB em 1991 para mais de 19% em 2015. Do aumento
total de 8,7 pontos percentuais, disse o ministro, 5,6 pontos correspondem à elevação
das despesas com a Previdência.
Ele alertou aos parlamentares que, mesmo com a reforma, as despesas com
aposentadorias e benefícios dos sistemas previdenciários para servidores públicos e
trabalhadores do setor privado chegarão a 66,7% do Orçamento em 2026.
Meirelles ressaltou que o gasto com Previdência é desproporcional à população acima
de 65 anos existente hoje. O Brasil, acrescentou, gasta quase o mesmo que França e
Alemanha, mas tem uma população idosa bem menor. O ministro alertou que, se nada
for feito, a despesa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passará de 8,1% do
PIB em 2016 para 17,2% do PIB em 2060.

Durante sua apresentação, Meirelles mostrou que, no Brasil, a taxa de reposição – o
percentual do salário da ativa que corresponde ao benefício previdenciário – é de 76%
em média. Entre 34 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), revelou o ministro, a média é de 56%.
O ministro apontou ainda que no caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC), o
valor médio no Brasil corresponde a 33% do PIB per capita, enquanto na Alemanha o
valor médio é de 12%. Nos Estados Unidos, de 16%.
Meirelles também comparou a idade média de aposentadoria do homem no Brasil com
outros países. Segundo o ministro, a média é de 64 anos em 34 países da OCDE, ante
59,4 anos no Brasil. “No meu gráfico, [essa média] é superior apenas a Luxemburgo,
um pequeno país europeu.”
O ministro ainda afirmou que a Previdência no Brasil é “injusta” porque os mais ricos
se aposentam por tempo de contribuição enquanto os mais pobres não conseguem
comprovar tanto tempo e se aposentam por idade.
“O único fator redistributivo das regras atuais é a vinculação do piso ao salário mínimo
– e isso será mantido”, afirmou.
O debate desta quinta-feira com a presença do ministro encerrou a fase de audiências
públicas da comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a reforma da
Previdência (PEC 287/16). Antes de entregar o texto para aprovação, o relator,
deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), se comprometeu a conversar com todas as
bancadas partidárias.
Orçamento
Após participar da audiência pública, o ministro disse a jornalistas que “existem
possibilidades concretas” do governo receber, ao longo do ano, cerca de R$ 8 bilhões
em devolução de precatórios, o que poderá reduzir a necessidade de
contingenciamento de gastos para cumprimento da meta fiscal de 2017.
Ontem, o ministro anunciou um corte de R$ 42,1 bilhões nas despesas do governo
para garantir o cumprimento da meta fiscal. “É mais um reforço importante que deverá
diminuir o valor contingenciado”, explicou o ministro.
“No passado, a União perdeu ações e depositou os valores previstos nos precatórios.
Mas o Conselho da Justiça Federal define que esses valores devem ser levantados e
devolvidos à União caso o beneficiário não os retire em dois anos” explicou o ministro.
Segundo Meirelles, a Advocacia Geral da União já publicou portaria disciplinando essa
devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
“Tudo está sendo feito com muita perseverança, muita tranquilidade, de maneira que
o resultado primário de 2017 seja exatamente de acordo com a meta fixada”,
reafirmou o ministro.
Meirelles diz que proposta para Previdência ‘é a que está colocada’
31/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a proposta que o governo
apresentou para a reforma da Previdência é a que está colocada. Ele não fez
comentários sobre possíveis mudanças e recuos no texto original.
“O ideal é que o relatório seja aprovado integralmente”, afirmou, após participar de
audiência pública na comissão especial da reforma da Previdência na Câmara.

“Nós estamos num debate democrático. A proposta do governo está colocada. É o que
achamos o melhor para o País e estamos discutindo com parlamentares. É muito
prematuro estarmos hoje discutindo esse tipo de coisa”, acrescentou.
O ministro disse que qualquer mudança será incorporada no relatório apresentado pelo
relator da reforma. “Acredito que será o local onde ele poderá acolher eventuais
mudanças, se for necessário.”
Meirelles disse que a audiência pública na comissão especial da Câmara dos Deputados
foi “bastante produtiva e muito intensa em alguns momentos”.
O ministro também foi questionado sobre sua opinião a respeito da possível mudança
na base de cálculo dos benefícios. Atualmente, ele considera a média de 80% das
maiores contribuições. A proposta de reforma considera a média de todas as
contribuições, inclusive as mais baixas, o que reduziria o valor do benefício. Entre as
possíveis mudanças está o retorno ao critério de 80% das maiores contribuições.
“São propostas que estão sendo feitas e estarão sendo analisadas pelo relator.
Qualquer mudança cabe ao relator”, afirmou. “A nossa posição é como está no
projeto.”
Meta fiscal
O ministro disse ainda que não será necessário rever a meta fiscal, que prevê um
déficit de R$ 139 bilhões neste ano. “Não temos nenhuma visão de que seja necessário
rever a meta. Nós anunciamos ontem as medidas compensatórias. Será um
contingenciamento de R$ 42 bilhões, que é muito forte e mostra o compromisso do
governo em cortar despesas.”
Meirelles defendeu as medidas anunciadas ontem, durante o contingenciamento do
Orçamento. “Na nossa avaliação, as desonerações não estavam tendo um efeito
positivo para a economia”, afirmou. Segundo ele, o governo estabeleceu isonomia no
mercado de crédito, ao elevar os tributos incidentes sobre cooperativas.
“Foi muito importante, produtivo e de bom senso esperar, da quarta-feira passada até
ontem, para anunciar as medidas corretivas, pois tivemos decisões do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) que permitiram a devolução à União de hidrelétricas que
tinham suas concessões já encerradas e que permitem uma receita adicional de R$ 10
bilhões. Foi estratégia bem feita, bem sucedida”, disse.
O ministro destacou que o governo poderá contar uma receita de R$ 8 bilhões,
decorrentes de precatórios que foram depositados pela União e nunca foram retirados
pelos beneficiários.
Segundo ele, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autorizou essa decisão e a
Advocacia-Geral da União (AGU) já emitiu portaria para disciplinar a ação dos
procuradores da União. “Isso deverá diminuir o valor contingenciado. O resultado
primário de 2017 será exatamente de acordo com a meta fixada.”
Consignado: Taxas de juros nos empréstimos consignados para servidores,
aposentados e pensionistas têm queda
31/03/2017 – Fonte: Ministério da Fazenda
Conselho Nacional de Previdência aprova teto de 2,14% ao mês para empréstimos, e
no cartão de crédito, 3,06%, para segurados do INSS
Com a queda na taxa básica de juros nos últimos meses, o governo decidiu reduzir o
teto dos juros cobrado nos empréstimos consignados para servidores públicos da
União, aposentados e pensionistas. A medida permitirá a migração de dívidas mais

caras, como as de cartão de crédito, por exemplo, para uma modalidade mais barata
e até mesmo estimular novas concessões.
Portaria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão reduz pela primeira
vez desde que foi criado em 2008, o teto para a taxa de juros nas operações de crédito
consignado para servidores. O teto, que sempre foi de 34,5% ao ano, cai para 29,8%
ao ano, representando uma redução de 4,6 pontos percentuais. Ao mês, o teto passa
de 2,5% para 2,2%.
Hoje, o Conselho Nacional de Previdência (CNP) aprovou também a redução do teto
da taxa de juros nas operações para aposentados e pensionistas. O teto do empréstimo
consignado que hoje é de 32% caiu para 28,9% ao ano, representando uma redução
de 3,1 pontos percentuais.
Ao mês, o percentual do consignado cai de 2,34% para 2,14%. O corte também valerá
para operações realizadas pelo cartão de crédito. A taxa passa de 3,36% para 3,06%
ao mês. Em termos anuais, a queda é de 5,1 pontos percentuais, passando de 48,7%
para 43,6%.
Baixo custo – O crédito consignado é uma das modalidades de menor custo do
mercado. Em fevereiro de 2017, o saldo total de empréstimos consignados atingiu R$
291,4 bi, dos quais aproximadamente 94% destinados a servidores públicos (R$ 169
bi) e aposentados e pensionistas do INSS (R$ 104 bilhões).
A redução do teto das taxas de juros permitirá que servidores públicos, aposentados
e pensionistas, que tenham dívidas caras, pagando até 15,88% ao mês em cartão de
crédito rotativo, substituam esse crédito pelo consignado, passando a pagar bem
menos.
Considerando que, neste ano, as concessões de empréstimos consignados
permaneçam no mesmo patamar de 2016, estimamos que o pagamento de juros por
parte de servidores, aposentados e pensionistas nas novas operações pode ser
reduzido em até R$ 3,7 bi.

Porsche investe em peças para crescer
31/03/2017 – Fonte: DCI
A marca de luxo investiu em um centro de distribuição em São Paulo, o
primeiro da América Latina, para acelerar a entrega de itens nas
concessionárias do País
A Porsche do Brasil aposta no pós-venda para ganhar competitividade no segmento
de luxo. A marca alemã investiu no seu primeiro centro de distribuição da América
Latina, instalado em São Paulo, para acelerar a entrega de peças nas concessionárias.
"O nosso objetivo é cobrir 90% da demanda de peças dos nossos concessionários mais
rapidamente, já que a importação no Brasil demora muito devido ao desembaraço
aduaneiro. Poderemos entregar pedidos de urgência em até 24 horas", afirmou ao DCI
o diretor pós-vendas da Porsche Brasil, Diego Lopez.

O centro de distribuição da montadora está localizado em Embu das Artes (SP) e conta,
em um primeiro momento, com 3 mil tipos de peças. "Mas a nossa meta é atingir
quase 8 mil itens até o final do ano", revela.
Ele conta que, com a maioria da demanda das concessionárias coberta, os outros 10%
serão trazidos da Alemanha assim que o pedido for feito. "Ainda assim, o tempo de
chegada da peça na concessionária é de apenas 10 dias", garante o executivo.
A dinâmica do centro de distribuição da Porsche funciona basicamente de duas
maneiras: pedidos programados pelos concessionários, que levarão cerca de uma
semana para chegar, e encomendas de urgência, que podem ser despachadas por
avião.
Lopez acredita que este é um importante diferencial para garantir competitividade à
marca, em um momento em que a competição está cada vez mais acirrada no mercado
brasileiro, especialmente no segmento de luxo.
"Nosso cliente espera um serviço premium. A ideia é que o carro fique o mínimo de
tempo possível parado na concessionária", destaca.
O executivo acrescenta que o centro de distribuição contribuirá para a estratégia da
montadora de atingir o segundo ou terceiro proprietário de um Porsche. "Hoje, quem
compra um modelo seminovo acaba indo para uma oficina especializada e não a uma
concessionária oficial da marca. Nossa ideia é trazer esse cliente, o que gera receita
para a montadora, ao concessionário e garante serviço especializado ao cliente",
elucida.
Crescimento
No ano passado, a Porsche registrou vendas de 1.010 unidades no Brasil, um
crescimento de 38% em relação ao ano anterior. No período, o segmento de luxo
reportou retração de cerca de 30% no Brasil. "Nos dois primeiros meses deste ano,
crescemos 25%", complementa Lopez.
Atualmente, a marca conta com nove pontos de vendas no País. E com um plano
montado especialmente para pós-venda, o executivo acredita que a receita da
montadora e da rede deve crescer.
Um exemplo dessa estratégia é a possibilidade de extensão da garantia de dois anos
para o segundo ou terceiro proprietário. "Para isso, basta o interessado procurar uma
concessionária oficial da Porsche e contratar o serviço", diz Lopez.
Fãs do Ford Galaxie festejam em Curitiba os 50 anos da ‘barca’ nacional
31/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Encontro Nacional dos 50 anos do Galaxie acontece neste sábado (1.º), no
Espaço Phoenix, em Curitiba. A entrada é gratuita

O Galaxie 1976 que transportou João Paulo II em sua visita a Curitiba em 1980.
Ivonaldo Alexandre/Gazeta do Povo
O Ford Galaxie, um dos primeiros automóveis de luxo produzidos no Brasil, completa
50 anos em 2017. E proprietários e admiradores farão uma grande festa para celebrar
este momento.

O Encontro Nacional dos 50 anos do Galaxie acontece neste sábado (1.º) em Curitiba
com uma grande viagem ao passado. Será uma exposição das três versões feitas em
quase duas décadas de mercado brasileiro, somando 77 mil unidades produzidas.
O evento terá como palco o Espaço Phoenix (BR 116, 6.000, próximo ao viaduto do
Tarumã), tradicional ponto de reunião do antigomobilismo brasileiro.

A versão 500 foi a primeira produzida no país.Divulgação
O Galaxie foi pioneiro em conforto e tecnologia no mercado nacional e se destacava
pelo tamanho imponente. Tinha 5,33 metros de comprimento, podendo levar até seis
pessoas, o que valeu o apelido de ‘barca’. O Fusion, por exemplo, é maior sedã da
Ford à venda atualmente no Brasil e tem 4,88 m de um para-choque ao outro.
O modelo também trazia dois bancos inteiriços que mais pareciam um sofá e também
itens como direção hidráulica, ar-condicionado e câmbio automático. Por isso, passou
a ser o sonho de consumo da alta sociedade.

Os bancos inteiriços do Galaxie pareciam mais um sofá.
Inspirado no modelo norte-americano, o primeiro Galaxie, a versão 500, saiu da linha
de produção da Ford no bairro do Ipiranga, em São Paulo, em 16 de fevereiro de 1967.
Já último, o Landau, despediu-se em 2 de fevereiro de 1983. A linha teve ainda a
configuração LTD (de Limitada).
Era equipado com motores V8 que iam de 4,5 litros a 5,0 litros, com potências que
variavam de 164 cv a quase 200 cv. O carro se notabilizou no país também por ter
sido o veículo de Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil entre 1956 e 1961. O
mineiro era dono de uma versão LTD 1974. Em 1980, o papa João Paulo II usou um
modelo 1976 em sua visita a Curitiba.

Galaxie LTD 1974 do ex-presidente Juscelino Kubitschek

Em 1980, o papa João Paulo II usou um modelo 1976 em sua visita a Curitiba.Ivonaldo
Alexandre/Gazeta do Povo
Atualmente, o Galaxie tem um valor elevado; unidades bem restauradas podem passar
dos R$ 100 mil.
Além dos ‘Galaxões’, o encontro terá o Garage Sale, com barraquinhas expondo e
comercializando objetos de decoração e colecionáveis, todos com temática
automobilística, retrô e vintage.

A entrada é gratuita e será oferecido um café da manhã a partir das 9h como cortesia
ao visitantes e participantes e uma saborosa feijoada a partir das 11h30 no Phoenix
American Mex (Gastrobar anexo ao Espaço), ao custo de R$ 39,90. Participantes da
exposição e demais convidados que tem carro antigo pagam R$ 30 - neste caso, basta
apresentar o documento do veículo no caixa.
Os proprietários dos veículos que quiserem fazer uma ducha especial com cera, a
Cristal Wash oferece o serviço no local por R$ 20 (valor somente para a feira).
Fiat Mobi estreia câmbio automatizado inédito e vira o 1.0 mais econômico
do país
31/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Fiat Mobi ganha versão Drive GSR , com inédito câmbio automatizado e motor
1.0 flex mais econômico do Brasil

No Salão de São Paulo 2016 a Fiat anunciava a chegada do moderno motor FireFly de
três cilindros ao Mobi, que o tornaria um dos carros mais econômico do Brasil entre as
opções 1.0 flex.
Mas, ele ainda tinha o Volkswagen up! com melhor resultado pela avaliação do
Inmetro, especialmente a versão 1.0 TSI e seu propulsor turbo.

Tinha. O subcompacto da marca italiana agora assume o posto de campeão em baixo
consumo nas opções de motor de 1 litro com o lançamento da versão Drive GSRComfort . A sigla significa Gear Smart Ride, ou câmbio de condução inteligente numa
tradução livre. A potência vai até 77 cv e o torque chega a 10,9 kgfm.

Ele ainda não supera os motores 1.2 de Peugeot 208 e Citroën C3, que são os mais
econômicos atualmente (excluindo os veículos híbridos).
De quebra, o Mobi Drive GSR apresenta a nova caixa automatizada que põe fim aos
solavancos nas trocas de marchas e a demora de resposta em arrancadas e retomadas
- situações que arranharam bastante a imagem dos modelos automatizados com
monoembreagem.
A novidade está nas lojas por R$ 44.789 e ficará posicionada como topo da gama, logo
acima do 1.0 Drive manual (R$ 40.650). Ele passa a integrar a linha 2018 do Mobi,
que mantém as versões Easy, Like e Way, mas abandona a nomenclatura ‘On’ nas
configurações equipadas com o sistema de conectividade, já que isso confundia os
consumidores. A tecnologia multimídia continua disponível, porém sendo oferecida em
pacote.

A mecânica das versões Easy, Like e Way continua a ser o antigo motor 1.0 Fire de
quatro cilindros (75 cv), lembrando que o tricilíndrico FireFly é exclusivo para a Drive.
A nova transmissão faz o Mobi 1.0 melhorar o nível de eficiência energética, o que
impacta diretamente no consumo. Veja abaixo o comparativo com o up!, seu principal
concorrente:
Mobi x up!
Dados divulgados pelo Inmetro:
Modelo
Fiat Mobi 1.0 Drive GSR
VW up! 1.0 TSI (turbo)
VW up! 1.0 i-Motion
VW up! 1.0 Take/ Move/High
VW up! 1.0 Track
Fiat Mobi 1.0 Drive Easy
*etanol/ gasolina

Cidade*
9,8/ 14,0
9,6/ 13,8
9,4/ 14,0
9,6/ 14,2
9,5/ 13,7
9,2/ 13,5

km/l
km/l
km/l
km/l
km/l
km/l

Estrada*
11,1/ 15,9
11,1/ 16,1
10,6/ 15,8
10,6/ 15,3
10,3/ 14,8
10,2/ 15,2

km/l
km/l
km/l
km/l
km/l
km/l

O FIM DOS ‘SOLUÇOS’
O novo câmbio automatizado GSR na verdade é uma evolução do Dualogic Plus, que
passou por uma recalibração e ajustes para se encaixar ao motor 1.0 FireFly. Ele tem
comandos por botões no console, dispensando a alavanca, tecnologia esta usada pelo
Uno.
Também pode ser operada por borboletas no volante, no caso de o condutor optar
pela troca manual das marchas.

Durante o curto test drive no trânsito pesado de São Paulo ficou nítido o salto no
funcionamento do sistema que elimina o pedal de embreagem. No para e anda, as
respostas nas trocas ficaram mais suaves e imediatas, nada que lembrasse outros
dispositivos automatizados existentes no mercado.
Os irritantes ‘soluços’ a cada mudança de marcha sumiram, bem como os delays em
arrancadas e retomadas de velocidade.
Nas subidas e descidas as trocas ocorreram no momento certo, sem que a central
eletrônica entrasse em parafuso para ‘escolher’ a marcha ideal, seja retendo demais
as trocas, seja passando-as cedo demais.

E o responsável por essa evolução chama Auto-up Shift Abort . Segundo a Fiat, tratase de um mecanismo inteligente que identifica uma rápida retomada de velocidade e
aborta a troca para uma marcha superior, mantendo acelerações mais vigorosas,
inclusive em ultrapassagens, com o motor em rotação mais elevada.
O sistema se complementa com a função Creeping, que torna arranques e manobras
muito mais confortáveis e seguras, inclusive em rampas. Basta tirar o pé do freio que
o Mobi se movimenta, a exemplo de um câmbio automático convencional.
Caso a transmissão dê sinais de que vai hesitar, basta acionar as aletas atrás do
volante para fazer a troca manual, mesmo quando o câmbio estiver na posição
automática. Ou então pisar até o fundo no acelerador para ativar o ‘kick down’, que
reduzirá duas marchas de uma vez rapidamente.

Há ainda o modo Sport que deixa a condução na cidade mais divertida, aumentando
a sensibilidade nas acelerações. As trocas de marcha acontecem em giro mais alto. A
sensação é de agilidade no trânsito, especialmente pelo ronco mais grave do motor,
característico dos tricilíndricos.
“Com a nova caixa GSR, queremos reduzir a desconfiança do consumidor em relação
ao câmbio automatizado. O ideal é o cliente fazer o test drive para perceber essa
evolução”, ressalta Adriano Resende, diretor de Marketing da Fiat.
AUMENTO NAS VENDAS
Com a linha 2018 do Mobi, e a chegada do novo câmbio automatizado, a Fiat espera
elevar as vendas mensais do modelo de 3,5 mil para 4,5 mil unidades (pular de 38 mil
unidades em 2016 para 50 mil emplacamentos até o fim deste ano), o que colocaria
o subcompacto entre os 5 modelos mais vendidos do Brasil.
A meta é audaciosa, já que atualmente o Mobi não aparece nem entre os ‘10 mais’
(ocupa a 11.ª posição, segundo dados da Fenabrave).
Mobi 2018
Mobi Easy 1.0 Fire
R$ 33.700
Quadro de instrumentos com iIuminação em led e display digital de 3,5 polegadas e
sinalização de frenagem de emergência pelo pisca-alertas.
Opcionais
Desembaçador com ar quente e kit funcional, que agrega vidros elétricos dianteiros;
pré-disposição para o som; limpador e lavador do vidro traseiro; e travas elétricas.
Mobi Like 1.0 Fire
R$ 39.190
Acrescenta direção hidráulica; ar-condicionado; computador de bordo; vidros elétricos
dianteiros; trava elétrica; coluna de direção com regulagem de altura; e maçanetas e
retrovisores pintados na cor do veículo.
Opcionais
Kit Connect: desembaçador; limpador e lavador vidro traseiro; som com bluetooth; e
volante multifuncional.
Kit Live On: utiliza o celular como sistema multimídia e quadro de instrumentos em
TFT.
Mobi Way 1.0 Fire
R$ 40.650
Adiciona barras longitudinais no teto; moldura nas caixas de roda; para-choques
exclusivos; e suspensão ligeiramente mais elevada. Também pode ser equipada com
os kits opci
Opcionais
Kit Connect e kit Live On

Mobi Drive 1.0 FireFly (3-cilindros)
R$ 40.650
Agrega grade dianteira pintada de preto; direção elétrica com função City (; e sistema
de partida a frio sem tanquinho.
Opcionais
Kit Connect; kit Live On; e kit Tech (reduz ainda mais a necessidade de esforço durante
as manobras de estacionamento); chave telecomando; faróis de neblina; rodas de liga
leve aro 14; alarme; retrovisor elétrico com tilt down; Cargo Box; banco do motorista
e cintos dianteiros com regulagem de altura; sensor de estacionamento traseiro; e
abertura interna do porta-malas e do tanque de combustível.
Mobi Drive 1.0 Firefly GSR (3-cilindros)
Adiciona câmbio automatizado; volante com paddle shift; e computador de bordo com
dois hodômetros.
Opcionais
Kits Connect, Live On e Tech.
Consumo de aço laminado cresce 1% e produção 4% durante janeiro 2017,
aponta Alacero
31/03/2017 – Fonte: Inda
América Latina em janeiro 2017 teve produção de aço bruto: 5,2 milhões de toneladas.
Produção de aço laminado: 4,3 milhões de toneladas. Consumo aparente de aço: 5,2
milhões de toneladas. Importações totais de aço latino-americano crescem
10%.Santiago,
Chile — Os valores do primeiro mês de 2017 apresentam um aumento no consumo de
aço laminado em América Latina de 1%, enquanto a produção regional de aço bruto e
a de aço laminado tiveram um aumento de 13% e 4%, respectivamente, em
comparação com janeiro 2016, repetindo o impulso do encerramento do ano.
De acordo com a Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), por sua parte, o
consumo regional é fornecido em 36% pelas importações, aumentando três pontos
porcentuais versus 2016 (33%). Por outro lado, a balança comercial da região ainda
é negativa, aumentando 2% seu défict versus janeiro 2016.
Produção — Aço Bruto. América Latina eo Caribe teve uma produção de 5,2 milhões
de toneladas (Mt) de aço bruto em 2017, 13% superior ao registrado em janeiro 2016
(4,6 Mt). Brasil é o principal produtor com 54% do total regional (2,8 Mt), aumentando
13% em contraste com janeiro 2016.
Aço Laminado. Em janeiro 2017, a região produziu 4,3 Mt de aço laminado, 4%
superior ao alcançado em janeiro 2016. Os principais produtores são Brasil 1,8 Mt
(41% do total latino-americano) e México com 1,6 Mt, é o 38%.
Consumo de aço laminado — No primeiro mês do ano, a região registrou um consumo
de aço laminado de 5,2 Mt, apresentando um crescimento de 1% versus janeiro 2016.
Os principais países que aumentaram seu consumo, tanto em termos absolutos como
porcentuais foram México (171 mil toneladas adicionais e crescendo 9%), Brasil (114
mil toneladas adicionais e crescendo 9%) e El Salvador (67 mil toneladas adicionais e
crescendo 233%).
Contrariamente, na Argentina o consumo de aço laminado registou uma contracção
de 6,2 mil toneladas (mil tons), caindo 16% vs 2016. Enquanto Guatemala, Equador,
Peru e Chile registraram quedas de 59%, 38%, 18% e 13%, respectivamente. Do total
latino-americano, 56% corresponde a produtos planos (3,0 Mt), 43% a produtos

longos (2,2 Mt) e 1% tubos sem costura (60 mil tons).Balança comercial —
Importações: em janeiro 2017, América Latina importou 1,9 Mt de aço laminado, 10%
mais do que o importado em dito mês de 2016 (1,7 Mt). Deste total, 71%
correspondem a produtos planos (1,3 Mt), 39% a produtos longos (515 mil tons) e
2% tubos sem costura (32 mil tons).
Atualmente, as importações de laminados representam 36% do consumo da região, o
que traz desincentivos para a indústria local, atritos comerciais e põe em risco as
fontes de trabalho.
Exportações. As exportações latino-americanas de aço laminado chegaram aos 792
mil tons, 24% mais que o registrado em janeiro 2016 (640 mil tons). Deste total, 52%
correspondem a produtos planos (414 mil tons), 36% a produtos longos (284 mil tons)
e 12% a tubos sem costura (93 mil tons).
Balança defcitária — Durante janeiro 2016, a região registrou um défce comercial em
volume de 1,1 Mt de aço laminado.
Este desequilíbrio é 2% maior ao observado em janeiro 2016. Brasil é o único país que
manteve um superávit em seu comércio de aço laminado, 224 mil tons.
Contrariamente, o maior défce foi registrado em México (-514 mil tons). Em seguida,
foi Colômbia (-190 mil tons), Chile (-145 mil tons) e Peru (-104 mil tons).
Produção fevereiro 2017 — Informação adiantada de fevereiro 2017, indica que a
produção de aço bruto atingiu 4,9 Mt no mês, 6% menos que em janeiro 2017 e 6%
mais que em fevereiro 2016. A produção de laminados fechou em 4,1 Mt, 4% menos
que em janeiro 2017 e 1% mais que em fevereiro 2016.
Perfil — Asociación Latinoamericana del Acero(Alacero ) — É uma entidade civil sem
fns lucrativos que reúne a cadeia de valor do aço da América Latina para fomentar os
valores de integração regional, inovação tecnológica, excelência em recursos
humanos, responsabilidade empresarial e sustentabilidade sócioambiental.
Fundada em 1959, é formada por 49 empresas de 20 países, cuja produção é de
aproximadamente 70 milhões anuais- representando 95% do aço fabricado na América
Latina. Alacero é reconhecida como Organismo Consultor Especial para as Nações
unidas e como Organismo Internacional Não Governamental por parte do Governo da
República do Chile, país sede da Direcção Geral.
Abimaq: vendas têm queda de 10% no 1º bimestre
31/03/2017 – Fonte: DCI
Segundo a entidade, o faturamento do setor somou R$ 9,11 bilhões nos dois
primeiros meses do ano

O primeiro bimestre de 2017 foi negativo para os fabricantes de bens de capital
mecânicos. É o que indica balanço divulgado pela Associação Brasileira da Indústria
de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) nesta quarta-feira (29).

De acordo com a entidade, o faturamento do setor em janeiro e fevereiro somou R$
9,11 bilhões, o que representa uma queda de 10,1% em relação a igual período do
ano passado. O consumo de equipamentos também ficou em baixa. Conforme a
Abimaq, o indicador apresentou retração de 22,4% na mesma base de comparação, o
equivalente a R$ 13 bilhões investidos.
O presidente da Abimaq, João Carlos Marchesan, atribui a queda dos números à crise
que o País vem enfrentando. Segundo ele, apesar de o governo federal realizar um
esforço com reformas, a fim de ajustar as contas públicas, a situação econômica está
longe de melhorar. "Se houver crescimento este ano, será em cima de uma base muito
ruim", comentou.
O levantamento da Abimaq mostra que a indústria de máquinas e equipamentos opera
com receita líquida 50% menor que no período pré-crise. Entre 2010 e 2013, o
faturamento mensal era, em média, de R$ 10 bilhões. Em 2016 e no início de 2017,
entretanto, a associação mostra que o setor captou cerca de R$ 5 bilhões por mês.
A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,5% neste ano, segundo
o Ministério da Fazenda, também não animou as projeções da instituição.
"O consumo depende de um cenário de crescimento, e o que está previsto para esse
ano, com os nossos 50% de queda, é mais ou menos nada", disse o diretor de
competitividade do Abimaq, Mario Bernardini. Para a associação, não haverá alta dos
investimentos em 2017.
O que pode tornar o cenário mais agradável, segundo o dirigente, seriam mais
incentivos ao crescimento. "Estamos torcendo para que algumas medidas sejam
antecipadas, como mudança no patamar de câmbio, no spread bancário e o retorno
das compras. Enfim, uma série de providências que o governo pode tocar, permitindo
um crescimento mais robusto", afirma Bernardini.
Exportações em baixa
A grande preocupação da Abimaq, neste momento, são as vendas ao exterior. "As
notícias não são boas nas exportações, já que há uma tendência de queda há pelo
menos dois anos", diz Bernardini. No primeiro bimestre, houve recuo de 3,6% nas
vendas ao exterior na comparação com o mesmo período do ano passado.
As exportações foram positivas para a América Latina no período, com crescimento de
19,4% nas vendas, puxado pelo Mercosul, que teve aproximadamente 48% de
participação nas negociações. Europa, EUA e China apresentaram quedas dos
embarques de 16,5%, 9,1% e 84%, respectivamente.
A Abimaq colocou o câmbio a R$ 3,10 como fator de desaceleração do setor,
dificultando as exportações. Para Bernardini, as máquinas brasileiras não apresentam
preço competitivo no exterior.
"O câmbio baixo não ajuda a industrialização do País, isso deprime os preços do
produto nacional", avalia o diretor de competitividade da Abimaq.
O mercado interno, por sua vez, acumulou alta nas vendas de 3,7% no primeiro
bimestre, ante igual período de 2016.

Cadeia de autopeças terá que passar por uma revolução para sobreviver
31/03/2017 – Fonte: DCI
De acordo com agentes do setor, a indústria automotiva só será forte no
Brasil se os fornecedores tiverem competitividade. Uma das saídas seria a
consolidação do mercado de componentes

Renovação do parque industrial é vista como primordial para garantir a perenidade do
setor automotivo
Diante da perspectiva de retomada ainda lenta do mercado automotivo, agentes
ligados ao setor avaliam que a cadeia de autopeças precisa passar por uma revolução.
Uma das saídas para garantir perenidade à indústria local seria a sua consolidação.
Na avaliação do presidente da Bosch América Latina, Besaliel Botelho, com a
ociosidade das montadoras em cerca de 50%, atualmente, é imperativo que as
empresas da cadeia de suprimentos se tornem mais produtivas.
"Não devemos ter grandes saltos de demanda pelo menos nos próximos três anos, por
isso as empresas precisam se adaptar a essa nova realidade. É preciso que haja um
fortalecimento dos nossos fornecedores e uma consolidação do setor", afirmou o
executivo ao DCI.
Para ele, a questão do conteúdo local é muito mais abrangente do que apenas índices
de nacionalização.
"Precisamos identificar os pontos fortes da nossa indústria e dar uma injeção de
eficácia nessas empresas para que se tornem sustentáveis e consigam fornecer às
montadoras e sistemistas no longo prazo. Não queremos nos tornar importadores de
componentes", observa.
Ele destaca que o setor de autopeças vem sofrendo há muitos anos. "Mas com a queda
dos volumes, muitos fabricantes foram parar na UTI."
O proprietário da metalúrgica Pro-Metal, Marcos Bozza, conta que alguns de seus
concorrentes quebraram com a crise recente da indústria automotiva. "Nós
conseguimos contratos de empresas que já não conseguiam atender às montadoras e
sistemistas. Mas isso só foi possível porque nos preparamos ao longo dos anos, porque
a queda atingiu o setor de maneira generalizada."
A fabricante de conjuntos metálicos estampados fornece para empresas como Bosch,
Honda e Volvo, mas também tem na carteira o segmento de eletrodomésticos.
"Reduzir a dependência do setor automotivo foi importante", pontua.
Com duas plantas em São Paulo, a Pro-Metal hoje opera a 70% de sua capacidade.
"Investimos muito em automação e, com isso, ganhamos em produtividade", observa
Bozza, acrescentando que essa não é a realidade do setor.

No ano passado, a Pro-Metal apresentou 20% de alta do faturamento e, para este ano,
a projeção de crescimento também é de 20%. "Estamos conseguindo mais contratos,
porém, a rentabilidade continua fortemente pressionada", diz.
Problema recorrente
Para o diretor da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em São Paulo, Carlos
Alberto Pires, a cadeia de autopeças sempre teve problemas de competitividade. "A
boa notícia é que existem oportunidades para trabalhar ganhos de produtividade sem
grandes desembolsos do poder público."
Ele cita como exemplo o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, iniciado há
três anos em uma parceria entre o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MDIC) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), braço de inovação da CNI. "A
cooperação de empresas âncoras, como a Bosch, e seus fornecedores-chave permite
que estas empresas possam ter um desenvolvimento sustentável", explica.
Cerca de 20 fornecedores da cadeia de autopeças foram escolhidos para receber
consultoria financeira, de gestão e principalmente do conceito de lean manufacturing
- ou sistema de manufatura enxuta. "Registramos aumento médio de produtividade
nestas empresas de 74%, mas tivemos cases de até 130% de crescimento", revela
Botelho.
O executivo garante que a Bosch trabalha para ampliar esse programa, inclusive com
outras entidades do setor. "Os ganhos que tivemos nesse período foram
impressionantes. Isso mostra que é possível trabalhar com o poder público sem a
contrapartida de desembolsos", assegura.
Nesta quinta-feira (30), pouco mais de 20 fornecedores beneficiados pelo programa
do MDIC participaram de uma rodada de negócios com empresas compradoras, como
Hyundai Rotem e Embraer, para novas oportunidades de contratos. "Quase nenhuma
iniciativa do tipo vai para frente no Brasil. Concluir esse programa já é uma vitória",
comenta o diretor de inovação do IEL, Paulo Mól.
Volkswagen pagará US$ 157 milhões para liquidar processos ambientais nos
EUA
31/03/2017 – Fonte: Automotive Business

Em um novo acordo anunciado na quinta-feira, 30, a Volkswagen aceitou pagar um
total de US$ 157,4 milhões para liquidar os processos judiciais ambientais de dez
estados nos Estados Unidos, devido ao excesso de emissões de seus veículos cujo
software fraudava emissões, escândalo que ficou conhecido como dieselgate. Segundo
a agência de notícias Automotive News, o acordo abrange os estados de Connecticut,
Delaware, Maine, Massachusetts, Nova York, Oregon, Pensilvânia, Rhode Island,
Vermont e Washington.
Até agora a montadora concordou em gastar US$ 25 bilhões nos EUA para tratar do
assunto em diferentes frentes, desde processos de proprietários, reguladores
ambientais, estados e concessionários, este último ao fazer a oferta de recompra.
Estima-se que cerca de 590 mil veículos do Grupo VW vendidos nos Estados Unidos
foram fraudados.

Contudo, este acordo que inibe todos os processos ambientais nestes estados é
significativamente menor do que o proposto anteriormente pelos próprios estados.
Washington, por exemplo, planejava impor sozinho US$ 176 milhões em multas
relacionadas aos danos ambientais causados pela fraude, enquanto outros estados
disseram que poderiam buscar multas semelhantes, de centenas de milhões de
dólares.
A Volkswagen declarou que o acordo com os dez estados evita mais litígios
prolongados e onerosos à medida em que “continua a trabalhar para recuperar a
confiança de seus clientes, reguladores e do público”.
No início deste mês, a empresa se declarou culpada pela fraude nos EUA e pelos crimes
de conspiração, obstrução da justiça e falsificação de declarações/informações. Antes,
em janeiro, a montadora havia aceitado um acordo com o Departamento de Justiça
dos EUA para pagar multa equivalente a US$ 4,3 bilhões pela fraude, o que ainda está
tramitando na justiça local
Novelis amplia fornecimento de alumínio automotivo
31/03/2017 – Fonte: Automotive Business

A Novelis está expandindo sua capacidade de fornecimento de alumínio ao setor
automotivo. A companhia assinou acordo com a fabricante de automóveis elétricos
NIO.
A montadora empregará as ligas de alumínio Advanz em componentes estruturais e
peças de seus modelos elétricos autônomos de luxo que serão lançados nos próximos
cinco anos.
A parceria com a NIO é o primeiro compromisso de grande porte da Novelis no
segmento de veículos elétricos premium. O fornecimento para a NIO partirá da fábrica
de Changzhou, instalação chinesa dedicada à fabricação de chapas automotivas com
tratamento térmico.
"A parceria amplia os limites do que é possível fazer com veículos elétricos, tanto em
desempenho como em design", afirma o vice-presidente de vendas e marketing da
divisão automotiva da Novelis, Pierre Labat.
A empresa tem mais de 40 anos de experiência em alumínio para a indústria
automotiva e produz a matéria-prima na Ásia, Europa e América do Norte para 180
modelos diferentes.
Além da venda, test drive do carro também poderá ser feito on-line
31/03/2017 – Fonte: Automotive Business
O setor automotivo concentra esforços em oferecer tecnologia não só nos carros, mas
em toda a experiência do consumidor. Este é o caso da Ford que desenvolve
atualmente recursos para que os clientes possam não apenas comprar um veículo pela
internet, mas fazer também o test drive do modelo no ambiente digital.
A área de pesquisa de tendências da companhia identifica que a realização de todo o
processo de aquisição no ambiente virtual é algo que deve acontecer nos próximos

anos.
Nesse contexto, o test drive é uma experiência muito importante, que não deve ficar
de fora da digitalização. Segundo a Ford, é no primeiro contato com o carro que as
montadoras têm a chance de conquistar o cliente por ser um momento com apelo
emocional.
Por esse viés o test drive on-line faria sentido, já que a companhia poderia simular
ambientes e até o cheirinho de carro novo. Segundo a fabricante, os consumidores
demoram cerca de três minutos para decidir se gostam ou não de um produto. Cada
detalhe conta, destaca a marca: texturas, aromas e sons.
Ao experimentar um SUV, por exemplo, o consumidor poderia ser transportado para
uma praia ou uma estrada de terra.
“Não há limites para o nível de detalhes. As possibilidades são infinitas”, destaca em
comunicado Jeffrey Nowak, chefe global de experiência digital da Ford. Com a
iniciativa, a montadora pretende agradar a uma crescente fatia de consumidores que
prefere ter experiências no lugar de apenas consumir um produto.
Hyundai desenvolve plataforma exclusiva para carros elétricos
31/03/2017 – Fonte: Automotive Business
A Hyundai está empenhada no desenvolvimento de uma plataforma exclusiva para
carros elétricos. O objetivo é usar a mesma arquitetura em diversos modelos com
autonomia superior a 300 quilômetros por recarga da bateria. Assim a companhia
pretende garantir que os novos carros sejam mais competitivos que boa parte dos
concorrentes.
A iniciativa mira um mercado em expansão. A Hyundai estima que as vendas de
veículos elétricos vão saltar de 1% para 10% do total de emplacamento globais até
2025. A nova plataforma terá veículos compactos como foco e deve servir de base
para modelos das marcas Kia e Hyundai.
Paralelamente, a companhia trabalha em um novo SUV movido a célula de hidrogênio
que deve ser lançado em 2018. A novidade promete autonomia superior aos modelos
da Honda e da Toyota que usam a mesma tecnologia. Com isso, a Hyundai pretende
ser reconhecida como líder global na oferta de modelos a célula de combustível.
Nissan começa a construir sede na Argentina
31/03/2017 – Fonte: Automotive Business

A Nissan Argentina começa a construir sua nova sede administrativa em Córdoba. Os
escritórios vão reunir a equipe que trabalha no projeto industrial voltado à produção
de picapes a partir de 2018. Com isso a Nissan se tornará uma fabricante automotiva
no país vizinho.
Dez engenheiros japoneses vêm trabalhando há seis meses em Córdoba, liderados
pelo diretor de projeto industrial, o mexicano Oscar Posada Quevedo. "O projeto de

fabricação está avançando a todo o vapor”, afirma o chairman da Nissan América
Latina, José Valls.
"Em breve, Córdoba se integrará a uma rede de fábricas da Nissan no mundo, como
as da Tailândia, México e Espanha, conhecidas pela produção da Frontier”, diz o
presidente e CEO da Nissan Argentina, Diego Vignati.
Os novos escritórios devem estar prontos na metade do ano. Em abril de 2015 a Nissan
anunciou investimento de US$ 600 milhões para montar a Frontier na Argentina. Em
agosto daquele ano deixou de ser importadora no país e tornou-se subsidiária. Da
futura planta sairão veículos Nissan, Renault e Mercedes Benz. A capacidade anual
será de 70 mil unidades.
Até agosto de 2016 a Frontier foi feita em São José dos Pinhais (PR). Enquanto não
começar a montagem argentina a Nissan trará para o Brasil a picape feita no México.
O país vizinho já responde pela produção de outras picapes médias vendidas no Brasil
como a Ford Ranger, a Toyota Hilux e a VW Amarok. Outras picapes do segmento são
montadas no país vizinho: Ford Ranger, Toyota Hilux e VW Amarok.
ZF apura lucro líquido menor ao reduzir dívida em 2016
31/03/2017 – Fonte: Automotive Business

A ZF apurou lucro líquido 9,3% menor em 2016, para o total de € 924 milhões, em
decorrência do aumento de itens extraordinários a serem pagos, entre eles a redução
da dívida com a compra da TRW realizada em 2015, informa em balanço financeiro
divulgado na quinta-feira, 30. É a primeira vez que a empresa inclui a nova divisão à
qual a TRW faz parte no demonstrativo do desempenho financeiro do ano.
Apesar do lucro líquido menor, o grupo apresentou bons resultados nos demais termos
do balanço financeiro. O faturamento com as vendas globais aumentou 20,6% na
comparação com 2015, resultado em € 35,2 bilhões.
Europa e Alemanha responderam por 26% e 22% das vendas globais da ZF em 2016,
respectivamente, enquanto América do Norte foi responsável por 27% do faturamento.
Ásia-Pacífico possui 22% da força de vendas da empresa, enquanto a América do Sul
e África tem fatias bem menores, de 2% e 1%, respectivamente.
As vendas para a indústria de automóveis e comerciais leves responderam por 80%
deste resultado, com elevação moderada especialmente das transmissões automáticas
tecnologias de segurança.
Os comerciais pesados (caminhões e ônibus) responderam por 12% dos negócios. As
vendas da divisão de tecnologia industrial (que inclui máquinas e equipamentos
agrícolas e de construção, embarcações marítimas e energia eólica entre outros)
cresceram 16,7% com relação a 2015, graças a à aquisição dos segmentos de
transmissão de turbinas eólicas e transmissões industriais da Bosch-Rexroth, bem
como de vendas mais elevadas neste segmento. Como resultado, a participação desta
divisão aumentou para 8%.
O lucro antes de juros e impostos (Ebit) ajustado após aplicação dos itens

extraordinários subiu 37,5%, para € 2,2 bilhões, com uma margem de 6,4%. A
empresa atribui ao resultado o melhor desempenho operacional e as economias
geradas após a integração com a TRW. O lucro antes de juros, impostos, depreciação
e amortização (Ebitda) também aumentou 31%, para € 3,8 bilhões, com margem
Ebitda ajustada de 10,8%. Com estes resultados, a ZF superou suas metas de lucro
para 2016.
Tal solidez permitiu à companhia aumentar ainda os investimentos em pesquisa e
desenvolvimento para € 2 bilhões. O fluxo de caixa ajustado fechou em € 2 bilhões
com efeito positivo do aumento do fluxo de caixa das atividades operacionais. A
empresa informa que reduzir a dívida continuará sendo meta central para 2017.
“A nossa sólida renda e poder financeiro em 2016, bem como o nosso forte fluxo de
caixa livre, superior a € 2 bilhões nos permitem reduzir rapidamente a dívida da
aquisição da TRW e simultaneamente investir em tecnologias futuras”, disse o CFO da
ZF, Konstantin Sauer.
“A ZF está aproveitando a oportunidade de mudanças fundamentais na indústria
automotiva para se transformar em uma empresa de tecnologia líder em
eletromobilidade e condução autônoma", disse o CEO, Stefan Sommer. “O carro do
futuro ainda dependerá de componentes mecânicos. Mesmo com toda tecnologia, se
um iPhone fosse sobre rodas precisaria de freios, sistema de direção, eixos e todo o
resto. Nossa força é a combinação de hardware e software. Então produzimos sistemas
mecânicos inteligentes”, completou.
Em suas projeções, a ZF prevê vendas próximas de € 36 bilhões em 2017, com
margem Ebit ajustada de mais de 6%, bem como uma margem Ebitda ajustada de
mais de 10%. O fluxo de caixa livre ajustado é previsto em mais de € 1 bilhão. “A
partir dessa posição de força e estabilidade financeira, podemos nos dar ao luxo de
investir consideravelmente em tecnologia orientada para o futuro”, conclui Sommer.
ZF compra participação na Astyx, especializada em radares
31/03/2017 – Fonte: Automotive Business
A ZF dá mais um passo em sua estratégia agressiva para ampliar a gama de
tecnologias que oferece ao mercado. A companhia anunciou a compra de 45% do
controle acionário da Astyx Communication & Sensors, empresa alemã especializada
no desenvolvimento e na produção de radares de alta frequência e módulos para a
indústria automotiva.
Com a nova operação, a sistemista incrementa suas capacidades para entregar
soluções que capacitem os veículos para “ver, pensar e agir”, como defende o slogan
da marca.
A estratégia da ZF é oferecer portfólio completo de soluções para a detecção de
objetos, veículos e pedestres, capacidade essencial para o carro autônomo e que,
portanto, deve ter alta demanda nos próximos anos.
Segundo a companhia, a tecnologia da Astyx complementa as soluções já oferecidas,
como os sensores Lidar, que a empresa incorporou à sua gama no ano passado com
a compra de 40% da Ibeo. A ZF avalia que a fusão de informações captadas por radar,
Lidar e sensores de câmera serão essenciais para garantir a segurança avançada
necessária para os veículos autoguiados.
A Astyx produz radares de curto e de longo alcance, com funcionamento semelhante
ao de um ultrassom, mas com a transmissão de radiação eletromagnética. Dessa
forma, a tecnologia detecta objetos, identifica a qual distância eles estão e a
velocidade com que se deslocam. Tudo com alta resolução e precisão.

Fiat Mobi é o automatizado mais barato do País
31/03/2017 – Fonte: Automotive Business
Econômico na cidade, Mobi Drive GSR faz 14 km/l com gasolina e 9,8 km/l com etanol
O Fiat Mobi torna-se o carro mais acessível do Brasil a contar com câmbio
automatizado. O modelo passa a contar com a versão Drive GSR, dotada de motor
1.0, aletas para troca por aletas atrás do volante e preço sugerido de R$ 44.780. O
valor é quase R$ 4 mil mais baixo que o cobrado pelo Volkswagen Up! i-Motion.
A sigla GSR vem do inglês Gear Smart Ride. O câmbio é semelhante ao Dualogic
oferecido no Uno Sporting. Botões no centro do painel substituem a alavanca de
mudanças. A automação é fornecida pela Magneti Marelli, mesmo sistemista que
produz o equipamento utilizado pela Volkswagen.
O Mobi Drive GSR cravou o menor consumo de combustível em ciclo urbano entre os
carros 1.0 à venda no País, fazendo 14 km/l com gasolina e 9,8 km/l com etanol. O
motor 1.0 flex é o mesmo adotado nos novos Uno e na versão Drive manual do Mobi
desde segundo semestre de 2016. Tem três cilindros, produz até 77 cavalos com
etanol e utiliza sistema de partida a frio (também fornecido pela Marelli) que dispensa
tanquinho de gasolina.
Entre os opcionais do Mobi Drive GSR há o Live On, capaz de transformar um
smartphone na central multimídia do carro, que pode ser acessada pela tela ou pelos
botões do volante multifuncional.

Opcional Live On transforma smartphone em central multimídia do carro.
Transmissão automatizada GSR substitui alavanca por botões e tem também
aletas para troca de marcha atrás do volante.
Empresas do setor eletroeletrônico esperam ampliar produção em 2017
31/03/2017 – Fonte: CIMM
Segundo levantamento da Abinee, 45% das consultadas projetam aumento
na atividade produtiva este ano.
Uma sondagem feita com associados da Associação Brasileira da Indústria
Eletroeletrônica (Abinee) em fevereiro indicou que a maioria das empresas espera
aumentar sua produção em 2017.
De acordo com a pesquisa, 45% das consultadas acreditam na ampliação da atividade
industrial este ano. Deste total, 10% das empresas têm a intenção de realizar o
aumento no primeiro trimestre; 35%, no segundo trimestre e 55%, no segundo
semestre de 2017.

Vendas
O levantamento também indicou melhora nas vendas e encomendas do setor. De
acordo com a sondagem, 37% das consultadas apontaram crescimento nas vendas
em fevereiro, em relação ao mesmo período do ano anterior. Outras 37% indicaram
queda no indicador.
Segundo a Abinee, esta foi a primeira vez, desde janeiro de 2015, que o percentual
de empresas com queda nas vendas não foi superior ao das que obtiveram
crescimento.
A sondagem também indicou melhora nos estoques de componentes e matériasprimas e de produtos acabados. No primeiro caso, notou-se nos últimos três
levantamentos, redução nas indicações de empresas que estavam com estoques acima
do normal, que passaram de 26%, para 21%, e 20%. No caso de produtos acabados,
as indicações de estoques elevados caíram de 25%, na pesquisa de janeiro, para 17%,
na última sondagem.
Para o presidente da Abinee, Humberto Barbato, o resultado vai ao encontro do Índice
de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), divulgado pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI), que apontou, em março, o aumento da confiança do setor
produtivo. “Os recentes indicadores demonstram que iniciamos uma tendência de
recuperação”, afirma.
Barbato destaca também a melhora no nível de emprego do setor eletroeletrônico. O
percentual passou de 5% para 10% na sondagem de fevereiro. Conforme dados do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (CAGED),
o total de empregados do setor eletroeletrônico cresceu 2.716 vagas nos últimos dois
meses, com aumentos seguidos em janeiro (+1.814) e fevereiro (+902), encerrando
este bimestre com 235,5 mil funcionários. Em dezembro de 2016, eram 233 mil
funcionários.
UPS é reconhecida como uma das empresas mais éticas do mundo
31/03/2017 – Fonte: CIMM
Esta é o 11º ano em que a empresa recebe este reconhecimento.
A UPS foi reconhecida pelo Ethisphere® Institute como uma das Empresas Mais Éticas
do Mundo pelo décimo primeiro ano consecutivo. O Ethisphere Institute, líder mundial
na promoção dos padrões de práticas comerciais éticas, premiou a UPS na categoria
Logística e Transporte.
"Na UPS, operar de maneira ética significa agir de acordo com os nossos princípios,
implementá-los nas nossas operações, desenvolver padrões de sustentabilidade e
ainda na forma como impactamos as vidas e comunidades onde vivemos e
trabalhamos", comenta Mohammed Azam, UPS Chief Compliance Officer.
"Os nossos esforços estão canalizados para o cumprimento de elevados padrões éticos
em todas as nossas iniciativas pelo mundo. É uma atitude que faz parte da nossa
cultura e que é partilhada por toda a nossa organização."

Este ano marca o décimo primeiro aniversário do Ethisphere Institute e da designação
de Empresas Mais Éticas do Mundo, que reconhece as empresas que alinham o
princípio com a ação, que trabalham incansavelmente para que a confiança faça parte
do seu DNA corporativo e que, ao fazê-lo, moldam os padrões da indústria de amanhã
ao introduzirem hoje, as melhores práticas do futuro. O Ethisphere Institute divulgará
ao longo do ano as melhores práticas e as perceções dos vencedores de 2017,
incluindo a UPS, através de um whitepaper e de infográficos.
"Ao longo dos últimos onze anos, assistimos à mudança das expectativas da sociedade,
à redefinição constante das leis e regulamentos e do clima geopolítico. Também vimos
como as empresas reconhecidas na classificação Empresas Mais Éticas do Mundo
respondem a esses desafios. Elas investem nas suas comunidades locais em todo o
mundo, abraçam estratégias de diversidade e inclusão e concentram-se no longo
prazo, assumindo que esta é uma vantagem comercial sustentável", explica Timothy
Erblich, CEO da Ethisphere. "Parabéns a todos na UPS por terem sido reconhecidos
como a Empresa Mais Ética do Mundo".
Ultimamente, a UPS foi recompensada com vários outros reconhecimentos
corporativos de cidadania e sustentabilidade. A empresa recebeu a pontuação perfeita
de 100 pontos do Índice de Igualdade Corporativa atribuída pela Human Rights
Campaign, recebeu o Prémio de Excelência SmartWay da Agência de Proteção
Ambiental dos Estados Unidos (EPA) e foi nomeada para o índice Dow Jones
Sustainability World (DJSI World) pelo quarto ano consecutivo.
A avaliação da Companhia mais Ética do Mundo baseia-se na estrutura do Ethics
Quotient™ (EQ), o “quociente de ética” do Instituto Ethisphere. As classificações são
atribuídas em cinco categorias principais: ética e compliance (35%), cidadania
corporativa e responsabilidade (20%), cultura de ética (20%), governação (15%) e
liderança, inovação e reputação (10%). E são fornecidos a todas as empresas que
participam no processo.
Governo autoriza reajuste anual de até 4,76% no preço de medicamentos
31/03/2017 – Fonte: Tribuna PR

Foto: Arquivo.
O governo federal autorizou um reajuste anual de até 4,76% no preço dos remédios.
O aumento está publicado na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta sextafeira, 31, em resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos
(CMED).
O tamanho do reajuste não agradou à indústria farmacêutica. Segundo o Sindicato da
Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma), “os
índices não repõem a inflação passada, no acumulado de 12 meses” e são
“insuficientes para repor os custos crescentes do setor nos últimos anos”.
O reajuste varia de acordo com o tipo de medicamento, com índices de 1,36%, 3,06%
e o teto de 4,76%. O reajuste médio ponderado é de 2,63%. O Sindusfarma explica
que o reajuste atualiza a tabela de Preços Máximos ao Consumidor (PMC) e não gera
aumentos automáticos nem imediatos nas farmácias e drogarias, principalmente em
relação aos medicamentos que apresentam grande concorrência.

Além disso, a indústria farmacêutica alega ser regida por uma fórmula que restringe
a recomposição das planilhas de custo e penaliza os ganhos de produtividade. “Essa
situação perversa afeta a saúde financeira das empresas, com reflexos negativos nos
investimentos e no lançamento de novos produtos”, disse Nelson Mussolini, presidente
executivo do Sindusfarma, em nota distribuída à imprensa.
No ano passado, o reajuste dos medicamentos foi de até 12,50% e compensou as
perdas com a inflação, como queria o setor. Em 2015, o reajuste máximo autorizado
foi de 7,7% e, em 2014, o teto para o reajuste foi de 5,68%.
Confiança de serviços sobe 4,4 pontos em março ante fevereiro, revela FGV
31/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) subiu 4,4 pontos na passagem de fevereiro
para março, para 85,3 pontos, na série com ajuste sazonal, informou a Fundação
Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 31. O resultado representa o maior nível desde
dezembro de 2014.
“Os indicadores de março confirmam a tendência de melhora da percepção das
empresas de serviços sobre o ambiente de negócios. Mas é importante destacar que
essa melhora permanece ancorada fundamentalmente nas expectativas quanto aos
próximos meses. A leitura que as empresas fazem sobre a situação corrente vem
sendo bem mais moderada, o que deve se traduzir numa saída muito lenta para uma
fase de retomada no nível de atividade real do setor”, avaliou o economista Silvio
Sales, consultor do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, em nota oficial.
A alta da confiança em março foi a mais expressiva desde abril de 2009, quando o
avanço foi de 4,8 pontos. Onze das 13 principais atividades pesquisadas tiveram
melhora do ICS.
O Índice de Situação Atual (ISA-S) subiu 0,9 ponto, para 74,4 pontos, após a queda
de 0,8 ponto registrada em fevereiro. Já o Índice de Expectativas (IE-S) avançou 7,9
pontos, para 96,4 pontos, o maior patamar desde março de 2014.
A principal contribuição para a elevação do ISA-S foi do indicador de percepção com a
Situação Atual dos Negócios, com alta de 1,6 ponto para 75,0 pontos. No IE-S, o
destaque positivo foi o de Demanda Prevista, que subiu 11,8 pontos, para 98,2 pontos.
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) do setor de serviços teve ligeiro
aumento de 0,1 ponto porcentual em março, para 82,2%.
A Sondagem reuniu os três principais fatores apontados pelas empresas como
limitadores do ritmo corrente de produção, criando um “Indicador de Desconforto
Setorial”. Nos últimos trimestres, o Indicador de Desconforto teve melhora
acompanhando o desempenho do ISA-S.
“Esse movimento recente sugere que, a despeito de continuarem reportando um
contexto de dificuldades, as empresas percebem também uma recuperação, ainda que
gradual, do seu ritmo de atividade”, analisou Silvio Salles. A coleta de dados para a
edição de março da sondagem foi realizada entre os dias 1º e 29 deste mês.
Confiança do comércio medida pela FGV sobe 3,1 pontos em março ante
fevereiro
31/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Confiança do Comércio (Icom) subiu 3,1 pontos na passagem de fevereiro
para março, saindo de 82,5 pontos para 85,6 pontos no período, informou na manhã
desta sexta-feira, 31, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador alcançou o maior

nível desde dezembro de 2014. Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice
avançou 2,4 pontos.
“Após a quarta alta consecutiva, a confiança do Comércio começa a sair dos níveis
atipicamente baixos do biênio 2015-2016 e a entrar numa faixa que pode ser definida
como moderadamente baixa. Notícias favoráveis como a recuperação gradual da
confiança do consumidor, perspectivas de redução de juros reais e a liberação de
recursos do FGTS podem contribuir para a continuidade desta tendência, embora os
riscos sejam ainda grandes, tendo em vista o nível ainda elevado de incerteza
econômica vigente”, avaliou Aloisio Campelo Júnior, superintendente de Estatísticas
Públicas do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV).
Em março, a alta do Icom foi puxada, sobretudo, pela melhora das expectativas. O
Índice de Expectativas (IE-COM) avançou 4,1 pontos, para 95,6 pontos, enquanto o
Índice de Situação Atual (ISA-COM) subiu 1,8 pontos, para 76,1 pontos.
A maior contribuição para a alta do IE-COM foi do quesito que mede o otimismo com
as vendas nos três meses seguintes, que subiu 5,7 pontos em relação a fevereiro,
para 95,9 pontos. A alta do ISA-COM foi determinada pelo avanço de 6,8 pontos do
indicador de satisfação com a situação atual dos negócios, que chegou a 80,5 pontos.
A coleta de dados para a edição de março da sondagem foi realizada entre os dias 2 e
29 do mês e obteve informações de 1.133 empresas.
Medida de inflação preferida do Fed ultrapassa meta pela 1ª vez em quase 5
anos
31/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O índice de preços dos gastos com consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) avançou
0,1% em fevereiro ante janeiro 2,1% na comparação anual, segundo dados divulgados
hoje pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos.
Esta é a primeira vez desde março de 2012 que o indicador, a medida preferida de
inflação do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), ultrapassa a meta
estipulada perseguida pela própria instituição.
O núcleo do índice, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,2%
na leitura mensal de janeiro e teve alta de 1,9% na comparação anual no mesmo mês,
atingindo o nível mais forte desde 2012. O PCE é a medida preferida de inflação do
Fed.
Os preços de energia, que impulsionaram a inflação nos últimos meses, caíram 1,3%
em fevereiro, um sinal de que o avanço pode estar chegando a seus limites.
Meirelles diz que taxa Selic é feita pelo BC e ‘não cabe comentar’
31/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, evitou comentar o cenário de praticamente
consenso do mercado de que a taxa básica de juros deve cair um ponto porcentual na
reunião de abril do Comitê de Política Monetária (Copom), apurado após a divulgação
do Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Meirelles disse que iria comentar apenas a
taxa básica de juros estrutural, da economia, “aquela taxa de equilíbrio, que permite
ao País crescer de forma equilibrada e que não é nem contracionista, nem
expansionista”.
Segundo ele, a taxa estrutural tende a cair com o equilíbrio das contas públicas, “com
o País bem administrado e com as reformas aprovadas”. Já a Selic tem, segundo
Meirelles, a administração feita pelo Banco Central e não caberia a ele comentar. “A

taxa de juros de curto prazo é feita pelo Banco Central e não é o que estamos
comentando”, concluiu ele logo ao participar da audiência pública sobre a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) da Reforma da Previdência, na Câmara dos Deputados.
Desonerações
Após participar da audiência pública da PEC da Reforma da Previdência, Meirelles teve
um breve encontro, ainda na Câmara dos Deputados, com o presidente executivo da
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), José
Velloso. Meirelles ouviu o pedido para que a desoneração da folha de pagamento do
setor fosse mantida. Ontem, ele anunciou que 50 setores foram reonerados pelo
governo, entre eles o de bens de capital.
“Não temos nenhuma decisão, só ouvimos qual é o problema”, resumiu Meirelles após
o encontro. Velloso afirmou que o fim da desoneração tira ainda mais a
competitividade da indústria, que vinha sendo retomada após a valorização do dólar.
“Historicamente as exportações respondiam por 33% do faturamento do setor e, em
2016, foi 44%, principalmente pela queda do mercado interno”, disse.
“Em um processo de exportação, uma máquina demora de seis meses a ano para ser
fabricada até ser embarcada. Eu vendi o equipamento com uma planilha de custo
diferente e essa reoneração vai pesar”, completou Velloso.
Outro pedido feito pelo executivo a Meirelles foi a possibilidade de os competidores
externos serem beneficiados pela mudança no marco regulatório do setor de óleo e
gás. “Ele (Meirelles) só ouviu”, concluiu o presidente executivo da Abimaq.
Temer assina decreto que autoriza leilão de descontratação de energia
31/03/2017 – Fonte: DCI
O presidente Michel Temer autorizou realização de um leilão para descontratar
projetos de energia de reserva, que deverá seguir diretrizes do Ministério de Minas e
Energia, segundo decreto publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira.
Poderão participar do leilão de descontratação usinas contratadas em leilões de
energia de reserva que ainda tenham contratos vigentes e que ainda não tenham
iniciado operação em teste. O edital para a licitação será elaborado pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
O decreto não cita uma data para a licitação.
Segundo o decreto, as empresas interessadas em cancelar seus projetos de energia
de reserva deverão apresentar propostas de descontratação segundo critérios a serem
definidos pelo Ministério de Minas e Energia, que deverá avaliar a vantagem de
cancelar as usinas. As empresas também deverão pagar um prêmio no leilão.
Os empreendimentos que forem escolhidos como os elegíveis à descontratação terão
a rescisão automática de seus contratos, ou redução de montantes contratados, sem
aplicação de multa rescisória. Os projetos também terão liberadas garantias
financeiras que depositaram referentes a essas usinas e terão as outorgas extintas
pela Aneel.
As empresas que descontratarem projetos no leilão terão depois que ficar sem
participar dos próximos dois leilões de energia de reserva que sejam realizados,
segundo o decreto.
O decreto também aponta que os recursos arrecadados com o pagamento do prêmio
no leilão serão direcionados para a Conta de Energia de Reserva (Coner), um fundo
setorial administrado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

O montante de energia de reserva a ser descontratado será definido pelo ministério
com base em estudos da estatal Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
Aneel: ações de fiscalização sobre CCC devem ser desenvolvidas até junho
31/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
As ações de fiscalização a respeito do reprocessamento da Conta de Consumo de
Combustíveis (CCC), em andamento pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
na Eletrobras, gestora do fundo, e nas beneficiárias dos recursos, incluindo várias
controladas da estatal, devem ser desenvolvidas até o final de junho.
A informação, juntamente com uma explicação sobre o processo e seu cronograma,
foi dada pela autarquia no formato de uma “nota de esclarecimento”, depois que o
presidente da Eletrobras reclamou publicamente da morosidade do processo e da
divulgação, feita na última terça-feira, sobre parte da fiscalização, em uma de suas
subsidiárias, a Amazonas Distribuidora.
Na última terça-feira, 28, a Aneel informou que a Amazonas Distribuidora teria
recebido R$ 3,7 bilhões a mais de CCC entre 2009 e 2016. Na quarta-feira, 29, Wilson
Ferreira Junior, presidente da estatal, afirmou que foi surpreendido pela divulgação,
uma vez que a companhia ainda não teve direito ao contraditório. Segundo ele, a
companhia levantou uma extensa documentação sobre o tema e já se preparou para
rejeitar “qualquer tipo de fiscalização que não seja feita para 100% de todas as contas,
de todas as empresas, que incorreram ao longo do tempo”.
Ele também afirmou que a demora na conclusão do trabalho de fiscalização pela Aneel
impede a conclusão de negociação com a Petrobras sobre parte da dívida que a
Amazonas possui com a estatal de petróleo e dificulta o andamento dos trabalhos para
a privatização da empresa.
Mas além da Amazonas Distribuidora, também estão sendo fiscalizadas a Centrais
Elétricas de Rondônia (Ceron), Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), a
Boa Vista Energia, que também são controladas pela Eletrobras e devem ser
privatizadas.
A Aneel explicou o objetivo da fiscalização é apurar se o valor repassado pela
Eletrobras às beneficiárias obedeceu à regulação da Aneel, “especialmente quanto à
aplicação dos critérios de eficiência técnica e econômica para a cobertura dos custos
de geração da energia elétrica no atendimento aos Sistemas Isolados”. Conforme a
agência, a cada ação de fiscalização concluída será emitida uma nota técnica com o
resultado preliminar.
A primeira nota técnica, de 28 de março, trouxe a apuração preliminar do
reprocessamento dos reembolsos efetuados em favor da Amazonas Distribuidora,
disse. “Segundo o rito adotado, após a emissão da nota técnica, as empresas são
notificadas e têm 15 dias para sua manifestação”, salientou.
O processo volta, então, a ser analisado pelas áreas técnicas da agência, para concluir
a fiscalização. Em seguida, a matéria é encaminhada à diretoria da Aneel, que abrirá
uma audiência pública para cada empresa a fim de definir os valores finais e encerrar
o processo.
Além das distribuidoras do grupo Eletrobras, também estão em fiscalização a
Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), a Centrais Elétricas do Pará (Celpa), do
grupo Equatorial, a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), do grupo
Neoenergia, a Energisa Mato Grosso, a Amapari Energia, a Jari Celulose; a Companhia
Energética Manauara; a Gera Amazonas Geradora de Energia do Amazonas; a Rio

Amazonas Energia; a Breitener Jaraqui; a Breitener Tambaqui; e a Petrobras, neste
caso no que se refere ao combustível de CCC da Alcoa Alumínio, explica a Aneel.
Em São Paulo, 35% dos resgatados em ações de combate ao trabalho escravo
são imigrantes
31/03/2017 – Fonte: UOL
Setor que mais apresentou ocorrências de trabalho análogo ao escravo no Estado de
São Paulo entre 2010 e 2016 foi o do agronegócio (188 empresas e 2.583
trabalhadores nesta condição), seguido da construção civil (17 empresas e 196
trabalhadores)
Durante o primeiro seminário do ciclo de Diálogos no Centro de Estudos Migratórios
(CEM) de 2017, que aconteceu na última sexta (24/03) na Missão Paz, no centro da
capital paulista, o auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em São
Paulo, Renato Bignami, apresentou dados relativos às ações de fiscalização e de
combate ao trabalho escravo empreendidas pelo MTE no Estado entre 2010 e 2016,
relacionando-os com migração. O tema escolhido era "Trabalho escravo e migrações".
Neste período, de todos os trabalhadores que foram resgatados por meio destas ações
do MTE, 35% eram imigrantes. Dados de nacionalidade e sexo do resgatado não estão
disponíveis.
Segundo ele, o setor que mais foi alvo das ações fiscais do MTE no Estado de São
Paulo neste mesmo período foi o de confecção e vestuário (36% das ações), seguido
da construção civil (20%), agricultura (13%) comércio varejista de vestuário (8%) e
produção florestal (8%). Juntos, apenas estes cinco setores respondem por 85% das
ações de combate ao trabalho escravo em território paulista.
No entanto, o que mais apresentou ocorrências de trabalho análogo ao escravo foi o
do agronegócio (188 empresas e 2.583 trabalhadores nesta condição), seguido da
construção civil (17 empresas e 196 trabalhadores), segundo a procuradora Tatiana
Leal Bivar Simonetti, do Ministério Público de São Paulo (MPT/SP), que apresentou
dados da Lista Suja do Trabalho Escravo (2017). Os dois setores são os que mais
admitiram trabalhadores haitianos entre 2010 e 2014 em nosso país, se tomamos
como referência a cadeia da agropecuária e seus abatedouros.
Cícero R.C. Omena / Flickr CC

Setor que mais apresentou ocorrências de trabalho análogo ao escravo no Estado de
São Paulo foi o do agronegócio, seguido da construção civil
É importante lembrar a forte participação de mão de obra de migrantes nacionais,
especialmente nordestinos no corte de cana-de-açúcar e colheita da laranja. Na cidade
de São Paulo, o setor têxtil adquire predominância na lista, com 11 empresas e 122
trabalhadores. Bolivianos, peruanos e paraguaios se apresentaram como as vítimas
da vez.

No seminário, foram apresentados ao conjunto de entidades da sociedade civil
organizada, movimentos sociais, religiosos e grupos de pesquisa de
diversas universidades ali presentes as ações de combate ao trabalho escravo
empreendidas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) no Estado de São Paulo.
Tipos de execução de trabalho escravo
Segundo o Código Penal Brasileiro, há quatro modalidades de execução de trabalho
escravo. A primeira modalidade refere-se ao “trabalho forçado”, a partir da qual o
trabalhador ou não se ofereceu espontaneamente ao serviço ou não consegue deixálo, caracterizando um regime de servidão no qual a mobilidade do trabalhador é
cerceada e posto a serviço do empregador.
A segunda forma é através de jornada exaustiva. Ela não significa tão somente jornada
prolongada, mas também caracteriza aquelas circunstâncias em que o trabalhador
está submetido a um grau tão extremo de superexploração de sua força de trabalho
em que suas energias não são repostas devidamente, ocasionando danos a sua saúde
física e/ou mental. A alta rotatividade existente em muitos setores de atividade
econômica e a superexploração da força de trabalho que caracteriza o capitalismo
dependente brasileiro dá-nos a real dimensão do quanto essa forma de execução de
trabalho escravo pode ser comum em nosso país.
A terceira forma faz menção às condições degradantes não apenas das relações de
trabalho em si como também da situação de higiene, saúde, segurança, alimentação
e moradia a que os trabalhadores estão submetidos. No campo e nas cidades,
ambientes de trabalho e de alojamento insalubres e prejudiciais à saúde do trabalho
são, também, elementos que configuram trabalho análogo à escravidão.
A quarta e última modalidade é, desafortunadamente, muito aplicada a trabalhadores
migrantes, sejam eles internos ou internacionais: a servidão por dívidas. Inúmeras
pesquisas sobre mobilidade no Brasil têm revelado práticas de servidão de
trabalhadores migrantes por anos a fio em razão de gastos que o empregador cobre
no transporte dos trabalhadores de sua região de origem até o local de trabalho. Parte
ou mesmo todo o salário é retido para a compensação destes custos e de “benefícios”
que o empregador oferece, como alojamento, alimentação e vestimenta, também
estes frequentemente precários.
Nas pesquisas levadas a cabo no Observatório das Migrações no Estado de São Paulo,
temos percebido múltiplas formas de violação dos direitos trabalhistas e humanos da
população trabalhadora imigrante e de migrantes internos no Brasil.
Quando se trata dos imigrantes e das quatro manifestações citadas anteriormente,
somam-se a alocação discriminatória nos setores mais pesados da produção, a
remuneração ainda menor em relação aos brasileiros e fraudes contratuais que
impedem os imigrantes sem domínio do idioma de receber qualquer direito trabalhista
pós-demissão.
São trabalhadores que se encontram em alto nível de vulnerabilidade social,
especificamente em relação à imigração haitiana no Brasil. Essas e outras violações
foram tema do livro recém-publicado “A Imigração Haitiana no Brasil”.
O espectro da terceirização total
Outro dado interessante apresentado no seminário foi que, para uma População
Economicamente Ativa superior a 100 milhões de pessoas, o MTE dispõe de apenas
2.400 auditores fiscais do trabalho. Assim, enquanto aguarda realização de concurso
para provimento de mais 1.100 vagas abertas, eles se veem diante da insuficiente
cobertura do sistema e do combate ao trabalho escravo.

Neste contexto, foi lançada a preocupação com a aprovação da Lei de Terceirização –
Projeto de Lei (PL) 4.302, de 1998 –que apresenta ao mundo do trabalho no Brasil um
futuro incerto e, possivelmente, mais precário. Paralelamente, são muitas as
tentativas de flexibilização dos artigos 149 e 207 do Código Penal Brasileiro, que
tipificam o trabalho escravo.
Esses intentos buscam não apenas minimizar o combate ao trabalho escravo no Brasil
como, ainda, abafar o seu conhecimento e impedir a divulgação dos números do
trabalho escravo no país – bem como dos nomes dos empregadores envolvidos. A
Lista Suja do Trabalho Escravo de 2017, por exemplo, só pôde ser divulgada por meio
de decisão liminar da 11ª Vara do Trabalho de Brasília, obrigando o governo a publicar
a relação de empregadores nela contida.
Não nos resta dúvida de que a fiscalização, mesmo insuficiente, dos órgãos do governo
deve se somar ao trabalho das organizações de trabalhadores, dos órgãos da
sociedade civil, dos movimentos populares e das investigações e análises dos grupos
de pesquisa das universidades.
A construção de relações mais dignas de trabalho para brasileiros e imigrantes passa
necessariamente pelo conhecimento e pela denúncia de suas condições e sujeição
ao trabalho escravo no Brasil.
Luís Felipe Aires Magalhães é doutor em Demografia e Lidiane Maciel é socióloga.
Ambos são pesquisadores do Observatório das Migrações de São Paulo.
Publicado originalmente no site Brasil de Fato.
Uma vez que você chegou até aqui...
…temos algo a sugerir. Cada vez mais gente lê Opera Mundi, mas a publicidade dos
governos, com o golpe, foi praticamente zerada para a imprensa crítica, e a publicidade
privada não tem sido igualmente fácil de conseguir, apesar de nossa audiência e
credibilidade. Ao contrário dos sites da mídia hegemônica, nós não estamos usando
barreiras que limitam a quantidade de matérias que podem ser lidas gratuitamente
por mês. Queremos manter o jornalismo acessível a todos. Produzir um jornalismo
crítico e independente custa caro e dá trabalho. Mas nós acreditamos que o esforço
vale a pena, pois um jornalismo desse tipo é essencial num mundo que preza a
democracia. E temos certeza de que você concorda com isso.
Torne-se um assinante solidário ou faça uma contribuição única.

