
 

 

05 DE ABRIL DE 2017 

Quarta-feira 

 METALÚRGICOS DA GM NÃO ACEITAM PROPOSTA DE LAY-OFF DE 1.600 

TRABALHADORES 

 HOMOLOGAÇÃO DE CERCA 5 MIL ADESÕES A PDV DA CAIXA DEVE SAIR ATÉ O FIM 

DE ABRIL 

 ELETROBRAS TERÁ PDV COM EXPECTATIVA DE ADESÃO DE ATÉ 2.600 

FUNCIONÁRIOS 

 INDÚSTRIA DEIXA PARA TRÁS O PIOR DA RECESSÃO, MAS RECUPERAÇÃO É LENTA 

 INDÚSTRIA OPERA 18,9% ABAIXO DO PICO ALCANÇADO EM JUNHO DE 2013, DIZ 

IBGE 

 TOYOTA FAZ RECALL DE 538 MIL CARROS NO BRASIL POR DEFEITO EM AIRBAG 

 TOYOTA CHEGA A 1 MILHÃO DE COROLLA MONTADOS NO BRASIL 

 SCHMERSAL LANÇA SOLUÇÕES PARA SEGURANÇA INDUSTRIAL NA EXPOMAFE 

 WESTINGHOUSE DEMITIU PRESIDENTE DO CONSELHO DOIS DIAS ANTES DE PEDIR 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 MERCEDES UNE FORÇAS COM BOSCH PARA DESENVOLVER CARROS AUTÔNOMOS 

 MOTOS REAGEM EM MARÇO COM 82,9 MIL UNIDADES 

 A TECNOLOGIA DA SIEMENS PERMITE À GESTAMP REDUZIR O CONSUMO DE ENERGIA 

EM SUAS PLANTAS EM 15% 

 TESLA SUPEROU A FORD EM VALOR DE MERCADO 

 WEBASTO VÊ ESPAÇO PARA CRESCER NO BRASIL 

 BRIDGESTONE TEM NOVO PNEU PARA CAMINHÕES 

 FORD É A EMPRESA MAIS AVANÇADA NO DESENVOLVIMENTO DE AUTÔNOMOS 

 INVESTIMENTO DE EMPRESAS ESTATAIS É O MENOR DESDE 2000 

 DEMORA NA RETOMADA SE DEVE A ENDIVIDAMENTO DAS EMPRESAS, DIZ MEIRELLES 

 MAIORIA DAS PEQUENAS E MÉDIAS IRÁ CONGELAR EMPREGOS NESTE TRIMESTRE 

 EM BUENOS AIRES, MARCOS PEREIRA BUSCA FORTALECER COMÉRCIO COM 

ARGENTINA E DEMAIS PARCEIROS DA AMÉRICA LATINA 
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 EXPORTADORES VÃO PEDIR INDENIZAÇÃO BILIONÁRIA POR PERDA COM 'CARTEL DO 

CÂMBIO' 

 MEIRELLES: COM PREVISIBILIDADE ECONÔMICA, PAÍS ABRE A PORTA PARA O 

INVESTIMENTO 

 PRESIDENTE DO BRADESCO AFIRMA QUE RETOMADA DE CRESCIMENTO ESTÁ 

PRÓXIMA 

 REFORMA POLÍTICA DO SENADO RECEBE PARECER FAVORÁVEL NA CCJ 

 PRESIDENTE DA CÂMARA QUER VOTAR REFORMA POLÍTICA AINDA NESTE SEMESTRE 

 RELATOR APRESENTA PARECER SOBRE REFORMA POLÍTICA EM COMISSÃO ESPECIAL 

 SENADO APROVA MP QUE CRIA CARTÃO REFORMA 

 TERCEIRIZAÇÃO E REFORMA TRABALHISTA VÃO GERAR EMPREGOS, DIZ MEIRELLES 

 ARTIGO: CAMPANHA CONTRA TERCEIRIZAÇÃO É ARTIMANHA DOS SINDICATOS 

 EM MINAS, 67% DAS INDÚSTRIAS JÁ CONTRATAM TERCEIRIZADOS 

 WALTER LÍDIO NUNES: TERCEIRIZAR NO MUNDO ATUAL 

 TEMER DIZ QUE, SE NECESSÁRIO, GOVERNO CRIARÁ ‘SALVAGUARDAS’ NA 

TERCEIRIZAÇÃO 

 NADA DESTRUIRÁ AGENDA DE TRANSFORMAÇÃO, DIZ TEMER SOBRE REFORMAS 

 RELATÓRIO DE PROJETO SOBRE REFORMA TRABALHISTA SERÁ APRESENTADO NO DIA 

12 

 REFORMA TRABALHISTA: PROFESSOR DIZ QUE RECEITAS PODEM DIMINUIR; 

EMPRESÁRIO DEFENDE MODERNIZAÇÃO 

 PAIM: CONTRATO DE TRABALHO POR HORA DÁ SEQUÊNCIA A 'MASSACRE' DO 

TRABALHADOR 

 PARTICIPANTES DE AUDIÊNCIA PÚBLICA APROVAM MANIFESTO CONTRA A REFORMA 

DA PREVIDÊNCIA 

 GOVERNO E RELATOR TRABALHAM PARA FECHAR REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 RELATOR DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA ADMITE APRESENTAR PARECER SÓ DEPOIS 

DA PÁSCOA 

 TEMER ACHA POSSÍVEL APROVAR REFORMA DA PREVIDÊNCIA ENTRE JUNHO E JULHO 

 REFORMA DA PREVIDÊNCIA PODE SER ALTERADA PELO CONGRESSO, DIZ TEMER 

 MEIRELLES DIZ QUE CÁLCULO QUE MOSTRA SUPERÁVIT DA PREVIDÊNCIA ‘É 

ENGANOSO’ 

 RELATOR DA PREVIDÊNCIA DIZ SER ‘MUITO DIFÍCIL’ DESVINCULAR BPC DO 

MÍNIMO 

 REGINA SOUSA CITA DOCUMENTO DA CNBB CONTRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 RENAN PROVOCA TEMER NA BRIGA INTERNA DO PMDB: “PARECE A SELEÇÃO DO 

DUNGA” 
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 BNDES TEM PAPEL DE INDUTOR DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, DIZ MARIA 

SILVIA 

 BC ERRA PROJEÇÃO EM RELATÓRIO E CORREÇÃO INDICA INFLAÇÃO AINDA MENOR 

 NO SENADO, ILAN DESTACA AVANÇO NO COMBATE À INFLAÇÃO E FLEXIBILIZAÇÃO 

MONETÁRIA 

 INFLAÇÃO PARA FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS É DE 4,24% 

 IPC-C1 (BAIXA RENDA) SOBE 0,56% EM MARÇO ANTE 0,07% EM FEVEREIRO, 

REVELA FGV 

 ALTA DE 0,38% NO IPC-FIPE DO 1º TRI É A MAIS BAIXA EM 19 ANOS 

 DEMANDA MELHORA E CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS PERDE FORÇA EM MARÇO, MOSTRA 

PMI 

 MEIRELLES MOSTRA QUE PAGAMENTO DE JURO COMO PROPORÇÃO DO PIB CAIU 

PARA 6,2% 

 GOVERNO ESTÁ COMPROMETIDO COM LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA, DIZ 

MINISTRO 

 MINISTÉRIO INTERVÉM NA INFRAERO E ANULA CONCESSÕES DE TERMINAIS DE 

CARGA 

 CONTAS DE LUZ TENDEM A MANTER BANDEIRA VERMELHA DURANTE TODO O ANO, 

DIZ ANEEL 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: BACEN  

 

 

 

Metalúrgicos da GM não aceitam proposta de lay-off de 1.600 trabalhadores 

05/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Terminou sem acordo a reunião desta terça-feira, 4, entre o Sindicato dos Metalúrgicos 

e a General Motors de São José dos Campos, cidade paulista localizada no Vale do 
Paraíba. Em nota publicada nos quadros internos da montadora, a empresa lamenta a 
recusa da proposta feita à categoria para o lay-off (suspensão de contratos) de 1.600 

trabalhadores considerados excedentes.  

CÂMBIO 

EM 05/04/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,091 3,092 

Euro 3,295 3,296 
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“Infelizmente o sindicato se mostra inflexível recusando negociar o lay-off e preservar 
os empregos. Infelizmente, com o sindicato não concordando, restam poucas 
alternativas que podem causar impactos desnecessários”, diz a nota. De acordo com 

o Sindicato dos Metalúrgicos, a empresa acabou de anunciar lucro de US$ 10 bilhões 
e é líder em vendas. 

 

Homologação de cerca 5 mil adesões a PDV da Caixa deve sair até o fim de 
abril 

05/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil 
 

A homologação das adesões ao programa de desligamento voluntário (PDV) lançado 
pela Caixa Econômica Federal deve ser concluído até o fim de abril, confirmou o banco 

nesta terça-feira. 
 
De acordo com a assessoria de imprensa do banco estatal, esse é o prazo estimado 

para que homologação das cerca de 5 mil adesões registradas sejam finalizadas. Até 
lá, funcionários que manifestaram interesse em participar podem desistir. 

 
De todo modo, mesmo que todos as adesões sejam homologadas, elas representarão 
cerca de metade do que previa o comando do banco quando lançou o programa. 

 
Os incentivos para adesão ao PDV incluem até 10 salários extras e manutenção do 

plano de saúde por pelo menos um ano. 
 
Na semana passada, ao comentar os resultados do banco de 2016, o presidente da 

Caixa, Gilberto Occhi, disse que a previsão era de economizar cerca de 1 bilhão de 
reais após aproximadamente 5 mil empregados terem aderido ao programa. 

 

Eletrobras terá PDV com expectativa de adesão de até 2.600 funcionários 

05/04/2017 – Fonte: G1 

 
Número equivale a cerca de 15% dos empregados da estatal, que atua no 

setor elétrico. Outras estatais, como Caixa, Correios e Banco do Brasil, 
também abriram programa.  

 

A Eletrobras lançará nos próximos meses um programa um programa de demissão 

com incentivos, informou nesta terça-feira (4) o ministro do Planejamento, Dyogo 
Oliveira. De acordo com ele, a expectativa é de adesão de até 2.600 funcionários, o 
que equivale a cerca de 15% dos cerca de 17 mil trabalhadores da estatal.  

 
Oliveira informou que essa conta não inclui os cerca de 6 mil funcionários das 

distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras, nos estados do Amazonas, Acre, 
Roraima, Piauí, Alagoas e Rondônia, que serão privatizadas.  
 

Questionado se haveria um programa de demissão incentivada para o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o ministro afirmou que não.  

 
Ele também não soube informar a expectativa geral do governo para adesões nos 
programas de demissão envolvendo todas as estatais - empresas como Correios, 

Banco do Brasil e Caixa também anunciaram medidas semelhantes.  
 

"Não tenho previsão para todas, mas todas as que necessitam, temos incentivado que 
adotem programas de desligamento", afirmou Oliveira.  
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Levantamento divulgado em janeiro pelo G1 apontava que os programas de 
desligamento lançados haviam registrado a adesão de 37.626 funcionários em 11 
estatais entre 2015 e 2016.  

 
Rentabilidade 

Segundo o ministro, esse programa de demissão incentivada faz parte de uma 
estratégia mais ampla do governo para as empresas estatais, que enxugaram seu 

quadro de pessoal em 22 mil pessoas de 2015 para 2016.  
 
Nesse intervalo, o número total de funcionários nas estatais federais caiu de 552 mil 

para 530 mil, o menor número desde 2011.  
 

"As empresas estão fazendo também um enxugamento operacional. Estão deixando 
de fazer negócios que não são os negócios principais. Reduziram investimento, 
endividamento e estão aumentando a rentabilidade. As coisas estão indo de maneira 

organizada", disse Dyogo Oliveira.  
 

Com relação ao endividamento das estatais, o Ministério do Planejamento informou 
que o valor saltou de R$ 397 bilhões em 2014 para R$ 544 bilhões em 2015. O último 
dado disponível, informou o ministro, é de setembro de 2016 - quando o valor já tinha 

recuado para R$ 448 bilhões.  
 

"Ao longo de 2016, empresas foram fazendo um esforço de redução do seu nível de 
endividamento", declarou Oliveira.  
 

Os investimentos das estatais, por sua vez, também recuaram no ano passado, quando 
totalizaram R$ 56,5 bilhões. Trata-se do menor valor desde 2008, quando somaram 

R$ 53,5 bilhões. Em 2015, haviam totalizado R$ 80,2 bilhões.  
 
O ministro do Planejamento disse, porém, que espera um crescimento dos 

investimentos em 2017. "Para este ano, é possível que as empresas voltem a ter um 
crescimento dos investimentos", afirmou a jornalistas.  

 
Os dividendos das empresas estatais também recuaram nos últimos anos e devem ter 
nova queda em 2017. Em 2015, haviam somado R$ 22,1 bilhões, caindo para R$ 11,6 

bilhões no ano passado. Para este ano, a previsão do governo é de receber R$ 9,2 
bilhões em dividendos.  

 

Indústria deixa para trás o pior da recessão, mas recuperação é lenta 

05/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 
 
A indústria brasileira dá sinais de ter entrado numa fase de estabilidade, após um 

período de profunda recessão, mas dados do setor corroboram análises mais 
cautelosas em relação ao ritmo de recuperação da economia.  

 
Segundo as estatísticas divulgados ontem pelo IBGE, a produção industrial cresceu 
apenas 0,1% em fevereiro deste ano, com relação ao mês imediatamente anterior. 

  
O resultado está próximo das expectativas mais pessimistas dos analistas, que 

esperavam uma pequena contração da atividade do setor, do que das mais otimistas, 

http://g1.globo.com/economia/noticia/programas-de-cortes-em-estatais-tem-adesao-de-mais-de-37-mil-funcionarios-em-2-anos.ghtml
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que previam expansão próxima a 1%. Em média, o mercado estimava crescimento de 
0,5%.  
 

Na comparação com o mesmo mês de 2016, a produção industrial recuou 0,8%. Nos 
últimos 12 meses, a retração acumulada é de 4,8%.  

 
Há resultados mistos em diferentes segmentos examinados pelo IBGE. Entre os 24 

ramos industriais pesquisados, 13 registraram expansão.  
 
A produção de máquinas, considerada importante termômetro dos investimentos, por 

exemplo, avançou 9,8% em fevereiro. O segmento de automóveis também teve 
expansão significativa, de 6,1%.  

 
Setores que refletem melhor o consumo das famílias, como alimentos e o grupo que 
engloba perfumaria, limpeza e higiene pessoal, tiveram queda de, respectivamente, 

2,7% e 3,7%. O movimento é condizente com o desemprego, que ainda está em alta.  
Apesar do resultado modesto de fevereiro, outros dados referentes ao desempenho da 

indústria divulgados recentemente indicam quadro de início de estabilidade.  
 
A utilização da capacidade instalada, por exemplo, tem aumentado, embora 

permaneça em patamar historicamente muito baixo. Isso indica que o número de 
máquinas paradas tem diminuído e que a produção pode entrar em uma tendência de 

crescimento nos próximos meses.  
 
Exportações de bens manufaturados também tiveram desempenho positivo em março.  

Além disso, índices de confiança de empresários do setor apresentam forte 
recuperação desde o início do ano, embora também sigam em nível historicamente 

baixo. Há maior otimismo em relação ao futuro e também melhora da percepção da 
situação atual.  
 

A mesma tendência tem sido apontada pelos dados de confiança dos consumidores.  
Quando o país ensaiou uma recuperação que não se sustentou em meados do ano 

passado, empresários e consumidores mostravam maior otimismo em relação ao 
futuro, mas tinham avaliação negativa do presente. O fato de que ambos os 
indicadores estão em expansão agora reforça a percepção de recuperação, ainda que 

lenta, da economia.  
 

Indústria opera 18,9% abaixo do pico alcançado em junho de 2013, diz IBGE 

05/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A indústria brasileira ainda opera 18,9% abaixo do pico de produção registrado em 
junho de 2013, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
 

O patamar de produção se assemelha ao de janeiro e fevereiro de 2009, época da 
crise financeira internacional.  
 

“Claro que esse distanciamento foi maior no passado. Há um encurtamento nessa 
distância (até o pico de produção), porque o setor industrial mostrou ganho nos 

últimos quatro meses”, ressaltou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria 
do IBGE.  
 

Na passagem de janeiro para fevereiro, a produção industrial teve ligeiro aumento de 
0,1%. O resultado, entretanto, foi precedido por uma queda de 0,2%. Segundo o 

gerente do IBGE, o setor industrial mostra melhora, mas ainda continua operando em 
patamar muito baixo dentro da série histórica.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/industria-opera-189-abaixo-do-pico-alcancado-em-junho-de-2013-diz-ibge/


“Há a leitura de uma certa estabilidade nos dois primeiros meses de 2017. A indústria 
terminou o ano de 2016 com avanço na produção, mas ainda é pouco para esperar 
que haja trajetória de crescimento, porque a indústria ainda opera nesse patamar do 

início de 2009”, ressaltou Macedo.  
 

Na avaliação do pesquisador, a boa notícia é que a característica que marcava o setor 
industrial em 2015, de quedas sucessivas, ficou para trás.  

 
“Mas não há elementos que garantam que há trajetória ascendente consistente para 
a produção industrial. Há leitura positiva em função da manutenção de certo patamar 

de produção”, lembrou ele.  
 

Outro indício da melhora é o desempenho positivo pelo terceiro mês consecutivo da 
média móvel trimestral, que amortece variações extremas e indica tendência. A média 
móvel da indústria teve alta de 0,6% em dezembro; 0,9% em janeiro; e 0,8% em 

fevereiro. 
 

Toyota faz recall de 538 mil carros no Brasil por defeito em airbag 

05/04/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

A Toyota anunciou um megarecall envolvendo os modelos Corolla, Etios, Hilux e SW4 
por causa de um defeito no airbag. O chamado envolve 538 mil veículos, fabricados 

entre janeiro de 2010 e dezembro de 2014.  
 
Uma peça de metal no airbag, o deflagrador, está suscetível a romper em caso de 

colisão, o que pode provocar a dispersão de fragmentos de metal, causando ferimentos 
nos motoristas e passageiros. Há risco de lesões físicas graves aos ocupantes do 

veículo, segundo a montadora. 
 
Ainda de acordo com a Toyota, testes do fornecedor, no Japão, identificaram a que o 

componente pode sofrer degradação após longos períodos de exposição a altas 
temperaturas, grandes variações de temperatura e alta umidade. Em uma primeira 

etapa, de início imediato, a montadora irá desativar o deflagrador do airbag do 
passageiro dianteiro dos modelos Etios e Corolla.  
 

A partir de 17 de abril serão trocados os deflagradores do airbag do motorista desses 
dois modelos. Confira, abaixo, como será feito o recall de cada modelo: COROLLA 

223.518 veículos envolvidos A partir de 4 de abril Desativação do deflagrador da bolsa 
do airbag do passageiro dianteiro de veículos fabricados entre janeiro de 2010 e 
dezembro de 2012  

 
A partir de 17 de abril Troca do deflagrador da bolsa do airbag do motorista de veículos 

fabricados entre outubro de 2013 e dezembro de 2014 A partir de 26 de junho Troca 
do deflagrador da bolsa do airbag do passageiro dianteiro de veículos fabricados entre 

janeiro de 2010 e e dezembro de 2012 ETIOS 138.346 veículos envolvidos  
 
A partir de 4 de abril Desativação do deflagrador da bolsa do airbag do passageiro 

dianteiro de veículos fabricados entre agosto de 2012 e dezembro de 2014 A partir de 
17 de abril Troca do deflagrador da bolsa do airbag do motorista de veículos fabricados 

entre janeiro de 2014 e dezembro de 2014  
 
A partir de 7 de agosto Troca do deflagrador da bolsa do airbag do motorista de 

veículos fabricados entre agosto de 2012 e dezembro de 2014 HILUX E SW4 176.866 
veículos envolvidos A partir de 19 de junho Troca do deflagrador da bolsa do airbag 

do motorista de veículos fabricados entre outubro de 2011 e dezembro de 2014. 
 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/496116/toyota-faz-recall-de-538-mil-carros-no-brasil-por-defeito-em-airbag


Toyota chega a 1 milhão de Corolla montados no Brasil 

05/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

A Toyota atingiu o volume de 1 milhão de Corolla produzidos na planta de Indaiatuba, 
no interior de São Paulo. O modelo, que começou a ser fabricado em 1998, alcançou 

o marco no último dia 23 de março com uma unidade da versão Altis na cor branca, 
já no novo design recentemente lançado na linha 2018 e em sua 11ª geração.  
 

“Este é mais um fantástico marco para a Toyota do Brasil e nossos parceiros, 
fornecedores e concessionários. Atingir a marca de um milhão de unidades produzidas 

do Corolla só foi possível devido à lealdade dos nossos clientes no Brasil, Argentina, 
Paraguai e Uruguai. Assim, vamos continuar trabalhando para chegarmos a 2 milhões 
de veículos produzidos”, afirma o CEO da Toyota América Latina, Steve St. Angelo. 

 
O modelo chegou primeiro ao Brasil em sua versão importada do Japão, nos idos 1994, 

quatro anos após a abertura para importações de veículos no País. Nos 3 primeiros 
anos, o sedã já se mostrava promissor e o aumento constante da demanda sustentou 
o plano de sua produção local. Em 1997, a Toyota então anunciou investimentos de 

US$ 150 milhões para construir a planta de Indaiatuba e que produziria no Corolla 
brasileiro. 

 
A montadora levou em consideração os aspectos logísticos e qualificação da mão de 
obra ao escolher o local da nova fábrica. A planta foi inaugurada em setembro de 1998 

e começou a montar o Corolla, que já estava em sua oitava geração.  
 

Desde então, a empresa já vendeu mais de 765 mil unidades no Brasil, sendo que no 
ano passado o veículo fechou com vendas de mais de 64,7 mil unidades, mantendo a 
liderança no segmento de sedãs médios, com quase 50% deste mercado. No primeiro 

trimestre deste ano o modelo contabiliza 12,9 mil unidades emplacadas, volume que 
lhe atribui 44% de participação em seu mercado. 

 
Atualmente, o sedã médio é produzido em 13 países e vendido em 150. Desde o início 
de sua produção, o Corolla soma mais de 44 milhões de unidades entregues em todo 

o mundo, um dos veículos mais vendidos de todos os tempos. 
 

Schmersal lança soluções para segurança industrial na Expomafe 

05/04/2017 – Fonte: CIMM  

 
Multinacional alemã líder mundial em sistemas de segurança para máquinas 
industriais, a Schmersal apresenta novas soluções em segurança na Expomafe, Feira 

Internacional de Máquinas-Ferramenta e Automação Industrial que acontece de 9 a 
13 de maio no São Paulo Expo, em São Paulo. O estande da Schmersal é o I 142. 

 
A Schmersal sempre investe em soluções que visam garantir o bem-estar no ambiente 
de trabalho industrial. A empresa inclusive estruturou a Academia Schmersal para 

capacitar profissionais ligados à segurança industrial para atender as especificações 
técnicas exigidas pela Norma Regulamentadora 12. 

 
A empresa lança o Sistema de Controle BMC de até 7,5CVs, soluc ̧ão prática e confiável 

para atender às pequenas máquinas quanto a acionamento de comandos e, 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25582/toyota-chega-a-1-milhao-de-corolla-produzido-no-brasil
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15423-schmersal-lanca-solucoes-para-seguranca-industrial-na-expomafe


principalmente, no monitoramento de funções de seguranc ̧a. O BMC possui sistema 
certificado pela TÜV Rheinland e atinge as categorias de seguranc ̧a 4, PLe e SIL3. A 

novidade da Schmersal está em acordo com as normas técnicas nacionais e 
internacionais e atende às exigências da NR-12. É aplicável em diversos tipos de 

máquinas, entre elas panificac ̧ão, confeitaria, mercearia, açougue, embalagens, 
madeireira, moveleira e de uso geral. 

 
A Schmersal também apresenta na Expomafe os novos Controladores de Segurança 
PSC1, indicados para aplicação em setores como metalúrgico, farmacêutico, 

embalagens, robôs e máquinas em geral. O PSC1 é um controlador compacto modular 
de programação livre para o processamento de sinal seguro de dispositivos de 

segurança. Como opcional, o controlador pode trabalhar também com protocolos de 
comunicação seguros ou standard de mercado. 
 

Outro lançamento da multinacional é a linha de Barreiras de Segurança SLB 
240/440/450, as menores barreiras óticas do mundo. A família SLB é indicada para 

várias aplicações em centros de processamento para montagem/ manuseio, bem como 
na indústria de madeira, papel e impressão, armazéns verticais e máquinas de 

embalagem. Compacta, a barreira de segurança SLB possui módulo de avaliação 
integrado conforme as normas IEC 61496-1 e IEC 61496-2 para dispositivos de 
segurança de atuação sem contato. 

 
Durante a Expomafe, a Schmersal faz o pré-lançamento da Caixa de Distribuição PFB. 

As caixas de distribuição PFB facilitam a instalação elétrica de chaves e sensores 
eletrônicos de segurança, possibilitando a conexão de até quatro dispositivos por 
caixa. Seu grau de proteção IP67 é suficiente para evitar a entrada de poeira e 

umidade na ligação. Há dois modelos disponíveis: um para ligação em paralelo e outro 
para ligação serial (SD). A novidade trabalha com conectores padrão de mercado M12 

de 8 e 4 pólos. 
 
“É muito importante estreitarmos o relacionamento com nossos clientes, além de se 

aproximar de novos e potenciais clientes. A Expomafe é uma excelente oportunidade 
para apresentarmos nossos lançamentos e manter um bom relacionamento com 

parceiros”, finaliza Christian Müller, gerente de produto de automação & segurança da 
Schmersal. 
 

Westinghouse demitiu presidente do conselho dois dias antes de pedir 

recuperação judicial 

05/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil 
 
A Westinghouse Electric, unidade de engenharia nuclear da Toshiba (6502.T: 

Cotações), demitiu o presidente do conselho de administração dois dias antes de pedir 
recuperação judicial na semana passada, em uma tentativa da empresa japonesa de 

deixar para trás dificuldades de um negócio que lhe custou bilhões. 
 
O porta-voz da Toshiba disse que o presidente do conselho da Westinghouse, Danny 

Roderick, foi substituído por Mamoru Hatazawa, chefe da divisão nuclear da Toshiba, 
em 27 de março, dois dias antes do pedido de recuperação. O papel de Hatazawa seria 

temporário, acrescentou. 
 
Roderick, descrito pela indústria e por observadores da empresa como mais vendedor 

do que engenheiro, foi a força motriz por trás das ambições nucleares da Toshiba. 
 

A Toshiba disse que a mudança de executivo, apenas a segunda no alto escalão 
relatada desde que a crise da Westinghouse começou a se desenrolar em dezembro, 

tinha a intenção de tranquilizar os clientes antes do pedido de recuperação. 
 
A empresa se recusou a dizer se Roderick permaneceu com Westinghouse. 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1771FU-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1771FU-OBRBS
http://br.reuters.com/stocks/quote?symbol=6502.T


Ligações da Reuters para Roderick buscando comentários foram direto para a caixa 
postal. 
 

Mercedes une forças com Bosch para desenvolver carros autônomos 

05/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

Eduardo Knapp/Folhapress 

 

 

A Mercedes-Benz, da Daimler, e a fornecedora Robert Bosch estão formando uma 
aliança para o desenvolvimento de carros autônomos, com foco em acelerar a 
produção de "táxis-robôs".  

 
O acordo entre a maior fabricante de carros de luxo do mundo e a maior fornecedora 

global de autopeças forma um poderoso contrapeso a novos participantes da indústria, 
como Uber e Didi, que estão trabalhando em carros autônomos com um modelo de 
negócio voltado para clientes que querem usar serviços em vez de comprarem os 

próprios carros.  
 

A Bosch, que foi fundada em 1886, vai desenvolver o software e os algoritmos 
necessários para a direção autônoma, junto com a montadora alemã.  
 

A parceria com a Bosch ajuda a Mercedes com mais recursos de engenharia para carros 
autônomos, permitindo o avanço em muitos anos do momento em que poderá ter um 

sistema de produção de carros autônomos.  
 
"O objetivo principal do projeto é alcançar o desenvolvimento para a produção de um 

sistema de navegação que permita que carros dirijam de forma completamente 
autônoma na cidade", disse a Daimler.  

 
No ano passado, o Goldman Sachs projetou que o mercado para sistemas de 
navegação avançada e veículos autônomos pode saltar de US$ 3 bilhões em 2015 para 

US$ 96 bilhões em 2025 e US$ 290 bilhões em 2035.  
 

Motos reagem em março com 82,9 mil unidades 

05/04/2017 – Fonte: CIMM 
 

Média diária de vendas teria subido com chegada da linha 2017/2017 à rede. 
O mercado de motos costuma ter bom desempenho em março e este ano não foi 

diferente. Com 82,9 mil unidades, o segmento registrou alta de 37% sobre fevereiro. 
O crescimento sobre o mês anterior não ocorreu somente pelo maior número de dias 
úteis. A média diária de emplacamentos subiu 7,4% e passou a 3,6 mil unidades. 

 
“É um período favorecido pela chegada à rede dos modelos 2017/2017. Muitos 

consorciados usaram suas cartas em março para pegar uma moto com ano-modelo 
atualizado”, afirma o diretor comercial da Honda, Alexandre Cury.  

 
No acumulado do ano, porém, as 211 mil motos licenciadas em todo o País resultam 
no pior primeiro trimestre desde 2004. A queda em relação ao mesmo período de 2016 

é de 26,3%. Os números foram divulgados pela Fenabrave, federação que reúne as 
associações de concessionárias. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/tec/2017/04/1872591-mercedes-une-forcas-com-bosch-para-desenvolver-carros-autonomos.shtml
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15421-motos-reagem-em-marco-com-829-mil-unidades


Embora com retração de 13% em suas vendas, a Honda ainda é a líder com folga e 
detém 78,2% do mercado. A participação da Yamaha subiu de 2016 para cá e está em 
quase 13%. Além das boas vendas dos modelos urbanos de 125 e 150 cc (Factor e 

Fazer), a fabricante conta também com dois scooters de baixa cilindrada (125 e 160 
cc) que responderam juntos por cerca de 40% do segmento neste primeiro trimestre.  

 
Os destaques negativos ficam por conta da Dafra e da Suzuki. A primeira teve 2,1 mil 

unidades emplacadas no período, recuando 49,5% ante o primeiro trimestre de 2016. 
Da Suzuki foram registradas 2,2 mil unidades, queda de 34,2%. 
 

A retração também foi grande para a BMW. Ela permanece na ponta entre as marcas 
com tradição em alta cilindrada, mas teve menos de 1,4 mil licenciamentos no 

trimestre e anotou queda de 27,2%. 
 
A Harley-Davidson registrou 1,2 mil unidades, cresceu 31,8% sobre o primeiro 

trimestre de 2016 e voltou ao segundo lugar entre as fabricantes com tradição em 
motos grandes. 

 

A tecnologia da Siemens permite à Gestamp reduzir o consumo de energia 

em suas plantas em 15% 

05/04/2017 – Fonte: CIMM 
 

O sistema monitora o consumo de energia em tempo real em 14 fábricas 
espalhadas pela Espanha, Alemanha, Reino Unido, França e Polôni Há planos 
para estender o projeto para 30 instalações em 2017. 

 

Graças a uma plataforma eficiente de gestão de energia baseada em nuvem que usa 
big data para otimizar o consumo, a Siemens permitiu à Gestamp, uma empresa 
multinacional de fabricação de autopeças metálicas, reduzir o consumo de energia em 

até 15% em 14 de suas plantas.  
 

A empresa espanhola é especializada em projetar, desenvolver e fabricar autopeças 
metálicas para tornar os veículos mais leves e seguros e escolheu a Siemens como 
fornecedor global para implementar este sistema e assim conseguir otimizar suas 

necessidades de energia em uma indústria que está aumentando seu consumo de 
energia. 

 
A fase inicial foi a implementação da plataforma de gestão eficiente de energia da 
Siemens nas plantas da Gestamp na Espanha, Alemanha, Reino Unido, França e 

Polônia. Há planos para estender o projeto para 30 plantas, incluindo China e Estados 
Unidos, antes do final de 2017. 

 
A plataforma da Siemens permite monitorar as necessidades de consumo de energia 
em tempo real em várias fábricas e conectar sua infraestrutura a uma solução em 

nuvem capaz de avaliar instantaneamente o consumo de eletricidade e gás. Esta 
ferramenta permite definir algoritmos com base nos padrões de consumo para 

identificar e alertar sobre as falhas de energia dos equipamentos.  
 
Os dados de consumo de energia podem ser processados através de técnicas analíticas 

de dados para definir manutenção preditiva, gerenciar os processos de produção ou 
prever o consumo de energia com base nos requisitos de produção futuros. O objetivo 

final é moldar o comportamento do equipamento de modo que funcione com a maior 
eficiência possível e de maneira coordenada, facilitando simultaneamente a redução 
de emissão de CO2 em 15% devido à redução do consumo de energia. 

 
A plataforma de eficiência energética da Siemens, gerenciada a partir do Centro de 

Controle de Redes Inteligentes da empresa na cidade espanhola de Sevilha, já foi 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15422-a-tecnologia-da-siemens-permite-a-gestamp-reduzir-o-consumo-de-energia-em-suas-plantas-em-15
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implementada nas usinas Gestamp que consomem mais energia. O objetivo é estender 
o uso da plataforma para outras partes do mundo onde este fabricante automotivo 
tem uma presença significativa. 

 
Amortização acelerada  

A racionalização do consumo das plantas resultante da análise de dados e as soluções 
oferecidas por esta plataforma permitiu à Gestamp economizar quase 45 Gwh nos 

últimos 12 meses. Este número considerável resulta em um período de retorno para 
os investimentos de menos de três anos.  
 

É um sistema diferencial devido à sua alta resolução na coleta e processamento de 
informações, além de sua capacidade de cruzar dados de consumo de energia com 

outras variáveis, como de produção. O objetivo é extrapolar essas informações para 
entender o funcionamento do equipamento, algo que é útil na tomada de decisões. 
Junto com a coleta e processamento de dados, o sistema possibilita definir os padrões 

de comportamento usando algoritmos, para detectar as ineficiências de energia, 
automatizá-las e corrigi-las. 

 
A Siemens e a Gestamp estão avançando em conjunto para as Instalações Inteligentes 
e estão tornando real a Indústria 4.0 nas plantas. O projeto de Eficiência Energética é 

um dos pilares da parceria entre a Siemens e Gestamp dentro da estrutura desta 
iniciativa. 

 

Tesla superou a Ford em valor de mercado 

05/04/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
A segunda-feira, 3, foi um dia simbólico para a indústria automotiva dos Estados 
Unidos. Pela primeira vez a novata Tesla superou a tradicional Ford em valor de 

mercado. A empresa de 14 anos fechou o pregão em US$ 47 bilhões após ultrapassar 
a expectativa de vendas com a entrega de 25 mil carros no primeiro trimestre de 2017, 

volume 70% superior ao do mesmo período do ano passado.  
 
Enquanto isso, a Ford com seus 113 anos de história, fortunas em ativos fixos e quase 

7 milhões de veículos vendidos globalmente em 2016, viu seu valor de mercado cair 
para US$ 45 bilhões. A retração aconteceu após a companhia anunciar que seus 

emplacamentos encolheram 7,2% em março, para 236 mil unidades. A retração foi 
maior do que a esperada pelos analistas.  

 
Além da enorme diferença de proporção entre as duas companhias, o fato de a Tesla 
valer mais no mercado financeiro fica ainda mais curioso porque a empresa sequer é 

lucrativa. O balanço do ano passado fechou com prejuízo de US$ 773 milhões. Já a 
Ford encerrou 2016 com lucro de US$ 4,6 bilhões. A montadora tradicional se destaca 

em tecnologia também, reconhecida como a empresa que lidera o desenvolvimento 
de carros autônomos.  
 

Mesmo com o risco de as apostas na Tesla serem frustradas nos próximos anos, o 
valor de mercado da empresa reflete a expectativa de evolução dos negócios no futuro.  

 
A companhia se prepara para iniciar a produção do Model 3, seu primeiro carro de alto 
volume, que já teve 300 mil unidades reservadas no pré-lançamento. Elon Musk, o 

CEO da montadora, é conhecido por ser uma das mentes mais inovadoras dos negócios 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25584/tesla-superou-a-ford-em-valor-de-mercado


atualmente. Além da fabricante de carros, ele lidera projetos como a Space X, empresa 
que pretende nada menos do que colonizar Marte, e o Hyperloop, projeto de um 
sistema de transporte que promete fazer deslocamentos a 1,2 mil quilômetros por 

hora 
 

Webasto vê espaço para crescer no Brasil 

05/04/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Webasto desenvolve diferentes tipos de teto solar para a indústria automotiva global 

O uso de teto solar em veículos no Brasil ainda é visto como um acessório de luxo ou 
mesmo um item pouco necessário no dia-a-dia da realidade brasileira, mas esta 
concepção está mudando aos poucos graças às plataformas globais que são pensadas 

também para o mercado doméstico.  
 

Para o vice-presidente da Webasto de atendimento global às montadoras, Stephan 
Müller von Kralik, o item está se tornando mais popular à medida que a indústria 
nacional concentra cada vez mais projetos globais, aumentando a possibilidade de 

agregar mais valor ao veículo. 
 

“A indústria está passando por este upload”, explica o executivo que trata diretamente 
com clientes como Jaguar Land Rover/Grupo Tata, Honda e Toyota, além de responder 
pelos mercados emergentes.  

 
“O segmento B domina o mercado no Brasil, mas esta preferência está mudando, as 

pessoas estão migrando para carros maiores, do segmento C, e a nossa expectativa é 
de que eles passam a pagar por acessórios extras. Além disso, no carro pequeno, o 
design não ajuda na instalação do teto solar, mesmo que seja o item mais simples; 

fica caro, o que não é tão conveniente”, argumenta.  
 

O último estudo de mercado realizado no ano passado pela fabricante aponta que em 
2009, quando montou seu escritório no Brasil, o portfólio nacional contava com apenas 
nove modelos de veículos com teto solar e que em 2016, a Webasto fornecia o item 

para 25 modelos. Fica claro o aumento exponencial das vendas, embora a empresa se 
mostre cautelosa quando o assunto é erguer uma fábrica no País. Segundo o diretor e 

supervisor de vendas, Carlos Santos, produzir aqui só se justifica se houver demanda 
para algo em torno de 100 mil unidades/ano, com no mínimo dois projetos diferentes.  

 
Tais projetos poderiam incluir tanto o modelo de teto solar mais comum no Brasil, 
aquele fixado na carroceria, quanto o teto panorâmico, que abrange a área do para-

brisa do carro e que é utilizado em alguns poucos modelos vendidos por aqui. 
 

Santos conta que a crise obrigou a empresa a revisar seus números e por causa dos 
baixos volumes, os produtos ainda são 100% importados via montadoras. Por sua vez, 
Kralik reforça que há montadoras instaladas no Brasil com projetos de testar algumas 

versões ou séries limitadas e especiais de veículos com teto solar a fim de analisar sua 
aceitação e eventualmente lançá-los com este item de fábrica. Mas fabricar no País 

visando novos projetos de veículos para o curto prazo não há mais tempo hábil. 
 
“Um projeto como este demora em média de 20 a 30 meses; precisaríamos fazer 

testes, instalar linha de produção, montagem. Para fornecer a veículos que só 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25579/webasto-ve-espaco-para-crescer-no-brasil


chegarão no mercado em 2020 já deveríamos estar desenvolvendo. É um pouco tarde 
para este curto prazo. Por ora, estamos estudando, entendendo o mercado e apoiando 
nossos clientes”, afirma Kralik. 

 
TETO DE VIDRO 

Fora do Brasil, o ambiente é outro: o teto solar é um acessório culturalmente mais 
inserido na Europa, tendência que se estendeu para os Estados Unidos e mais 

recentemente na China. Embora tenha chegado na China apenas em 2001 (a empresa 
foi fundada em 1901 e iniciou seu processo de internacionalização em 1974), é lá que 
possui o maior número de fábricas em um mesmo país: são onze unidades, das quais 

dez são dedicadas a tetos solares e panorâmicos. No total, a empresa possui 30 
fábricas pelo mundo, sendo oito na Alemanha, seu país de origem. 

 
O país asiático também é a maior fonte de renda no mundo: representa atualmente 
31% do faturamento total da Webasto, que encerrou 2016 em € 3,2 bilhões, enquanto 

Europa responde por 25%, e Alemanha e Estados Unidos por 19% cada um. Os demais 
6% são compostos pelos demais mercados globais, incluindo Brasil, Coreia do Sul, 

Índia, Japão e Rússia. 
 
“Assim como o Brasil, a Rússia também passa por crise. Ela tem preferência por 

segmentos C e até E; querem carros mais equipados, mas é uma concepção diferente 
do consumidor brasileiro. Produzir lá também não vai acontecer agora. Já a Índia ainda 

será um mercado muito bom para toda a indústria automotiva em geral, mas ainda 
demora. O Brasil é um mercado que tem potencial, há bastante espaço para crescer. 
Temos esperança neste mercado, por isto estamos aqui.” 

 
Também é lá fora que há mais possibilidades de inovação. A empresa já desenvolve 

modelos de tetos solares com material diferenciado, caso da substituição do vidro por 
policarbonato, também transparente, mas mais leve e com maior resistência. Há 
modelos que combinam o material com vidro, o que diminui o espessamento do teto, 

contribuindo para o menor peso. “A redução de peso é fator-chave para a inovação 
em com custo adequado”, lembra Kralik. 

 
Além disso, também já está na prateleira da fabricante um modelo de teto com placa 
de célula solar, capaz de absorver e transformar luz em energia elétrica. “Ainda têm 

custo muito elevado, mas acredito que logo será implementada nos carros elétricos”, 
revela.  

 
Por fim, a empresa pretende inaugurar em breve uma nova divisão de negócios, desta 
vez focada em serviços e soluções. 

 

Bridgestone tem novo pneu para caminhões 

05/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A Bridgestone começa a vender o M736, novo pneu rodoviário para o eixo de tração 

de caminhões. Disponível nas medidas 295/80R22.5 e 275/80R22.5, o modelo foi 
elaborado para estradas pavimentadas de curta, média e longa distâncias. 
 

A fabricante acredita que o M736 vai atender à demanda de consumidores que buscam 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25577/bridgestone-tem-novo-pneu-para-caminhoes


redução de custo por quilômetro e maior recapabilidade. O desgaste uniforme e a boa 
aderência em piso molhado são outros pontos de destaque do pneu. A produção ocorre 
na unidade da Bridgestone de Santo André (SP) 

 

Ford é a empresa mais avançada no desenvolvimento de autônomos 

05/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Análise da Navigant Research concluiu que a Ford é líder na corrida pelo 
desenvolvimento de carros autônomos. Para formular o estudo, a empresa verificou a 

estratégia e o atual estágio de realização de 18 companhias conhecidas pelo esforço 
para avançar na tecnologia, incluindo montadoras, sistemistas e startups.  
 

O levantamento foi feito com critérios como parcerias, tecnologia, vendas, qualidade, 
e estratégia de mercado e de produção. Para definir qual companhia teve melhor 

performance, foram avaliados os pontos fortes e fracos em cada um destes aspectos.  
 
Com base nisso o estudo concluiu que a Ford está na frente com sua estratégia para 

carros autônomos. A companhia trabalha para lançar em 2021 o primeiro de uma série 
de modelos totalmente autoguiados que sequer contarão com votante ou pedais de 

freio e de aceleração.  
 
General Motors, Aliança Renault-Nissan e Daimler estão atrás da empresa no ranking, 

mas ainda são consideradas líderes na tecnologia. 
 

O levantamento destaca que o esforço pera chegar na frente faz com que empresas 
que atuam em diversos segmentos – muitas vezes como parceiras - se tornem 
concorrentes neste aspecto, como montadoras, sistemistas e companhias de 

tecnologias e startups. A conclusão é que, ao menos por enquanto, estas últimas não 
estão prontas para assumir a liderança no desenvolvimento de carros autônomos. 

 
Segundo o estudo, a maior vantagem está com as companhias que têm domínio sobre 
diversos aspectos relacionados aos veículos com a tecnologia, como hardware, 

software e serviços.  
 

Também largam na frente as empresas com capacidade para efetivamente fabricar 
automóveis ou que firmaram parcerias que garantem este potencial.  

 
Dessa forma, companhias como Uber, nuTonomy, a chinesa Baidu e até mesmo a 
Honda ficaram para trás com seus esforços para desenvolver carros autônomos. 

 
 A Navigant Research considerou que estas empresas precisam superar muitos 

desafios ainda. Já sistemistas como Delphi e ZF estão entre as marcas que seguem na 
disputa, apesar de não serem líderes, ao lado de montadoras como Hyundai, 
Volkswagen, Volvo, BMW, PSA e Tesla.  
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Investimento de empresas estatais é o menor desde 2000 

05/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
De cada R$ 100 que as empresas estatais planejavam investir no ano passado, só R$ 

74 saíram do papel. Foi o mais baixo percentual de execução de investimentos das 
empresas do governo federal desde 2000.  
 

Segundo levantamento inédito do Ministério do Planejamento, as empresas estatais 
federais investiram R$ 56,5 bilhões em 2016. Mas tinham aprovação para gastar mais: 

R$ 76 bilhões.  
 
O encolhimento tem relação com o processo de redução do endividamento das 

empresas, principalmente de Petrobras e Eletrobras, segundo o ministro Dyogo 
Oliveira (Planejamento).  

 
A Petrobras respondeu por 85% dos investimentos das estatais federais. A Eletrobras, 
por outros 7%. O investimento das empresas estatais aumentou ano a ano até 2012, 

mas desde então só encolhe.  
 

"Isso tem a ver com o ciclo econômico, de endividamento e com o processo de 
readequação que [essas empresas] estão passando, visando melhorar seu resultado 
e desempenho", disse Oliveira.  

 
Em setembro de 2016, as estatais do governo tinham R$ 448 bilhões em dívidas. 

Petrobras e Eletrobras respondiam por mais de 95% desse endividamento.  
 

Antes da derrocada em 2015 e 2016, a Petrobras chegou a responder por 10% de 
todo o investimento do país, diz Alessandra Ribeiro, sócia da consultoria Tendências.  
 

Enredada na Lava Jato e com alto endividamento, a estatal pisou no freio. Isso 
contribuiu para que o investimento no país recuasse 23% nos últimos dois anos.  

 
O ministro prevê, porém, uma reversão no baixo investimento das estatais. "O 
processo de ajuste por investimento já ocorreu. A partir deste ano vamos ver maior 

efetividade entre o valor orçado e o executado."  
 

Questionado sobre a possibilidade de privatização, o ministro afastou a hipótese. 
Segundo ele, os únicos programas de venda de ativos estão em andamento dentro 
das próprias empresas, como Eletrobras e Petrobras.  

 
O levantamento mostra ainda que as 154 estatais federais cortaram 22 mil postos de 

trabalho (5%) em 2016. Nos próximos meses, a Eletrobras deve anunciar um 
programa de demissão voluntária nos moldes dos que ocorreram no Banco do Brasil e 
nos Correios. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1872745-investimento-de-empresas-estatais-e-o-menor-desde-2000.shtml


Demora na retomada se deve a endividamento das empresas, diz Meirelles 

05/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta terça-feira, 4, que o 
endividamento das empresas, um dos maiores obstáculos à retomada do crescimento, 

vem caindo substancialmente desde o segundo semestre do ano passado.  
 

Da mesma forma, ele comentou, durante discurso em fórum promovido pelo jornal 
britânico Financial Times e pelo escritório de advocacia norte-americano Paul Hastings, 
que o avanço da dívida das famílias começa a ser revertido. Com isso, disse o ministro, 

as empresas e os consumidores começam a voltar a tomar crédito, assim como os 
bancos, com menor percepção de risco, voltam a emprestar.  

 
“A desalavancagem levou à demora na recuperação”, disse o ministro, ao explicar por 
que a atividade está levando tempo para reagir, apesar das medidas estruturais 

anunciadas pelo governo. “Muitos tiveram dificuldade de entender por que não há 
recuperação rápida após as medidas”, assinalou.  

 
Durante o evento, Meirelles reafirmou a expectativa de que o PIB voltará a ter, na 
margem, leve crescimento no primeiro trimestre de 2017, chegando ao último 

trimestre do ano com crescimento de 2,7% em relação a igual período de 2016. A 
expectativa do titular do Ministério da Fazenda é que a economia entre 2018 crescendo 

num ritmo de 3,2% em termos anualizados.  
 
Normalidade  

Meirelles disse que a economia brasileira começa a voltar a seu funcionamento normal. 
Durante o discurso no evento ele citou a queda maior do que se antecipava da inflação 

como exemplo da volta à normalidade da economia brasileira.  
 
O ministro disse que a desaceleração dos preços é natural num cenário de alta 

ociosidade da economia, como acontece no momento. O quadro de maior 
previsibilidade nos fundamentos econômicos, conforme destacou o ministro, aumenta 

a segurança dos investidores.  
 
Durante o evento, o ministro reforçou a visão do governo de que a atividade econômica 

voltou a crescer na margem – ou seja, na comparação com o quarto trimestre de 2016 
-, ainda que com leve alta.  

 
Ele comentou ainda que as reformas microeconômicas, favorecendo a produtividade 
da economia, e macroeconômicas, caso das mudanças nas regras da aposentadoria, 

permitirão maior estabilidade econômica.  
 

“O governo está tomando os passos necessários para assegurar a estabilidade 
econômica”, disse Meirelles, acrescentando que, com o fim da instabilidade fiscal, onde 

está a raiz das crises da economia brasileira, o País passará a ter ciclos mais longos 
de crescimento. Sobre esse tema, ele frisou que o tamanho do Estado na economia, 
atualmente em 20% do PIB, cairá para 15% em dez anos por conta do novo regime 

fiscal, que estabelece um teto aos gastos públicos primários. Não fosse a medida, as 
despesas do governo chegariam a 25% no prazo de uma década. 
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Maioria das pequenas e médias irá congelar empregos neste trimestre 

05/04/2017 – Fonte: DCI 
 

Pesquisa do Insper mostra que 59,37% do segmento não farão mudanças no 
quadro de pessoal, sendo que 20,87% pretendem contratar funcionários 

efetivos; só 8,25% das empresas demitirão 

 

 
A maioria das pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras parou de demitir e 
pretende congelar vagas neste segundo trimestre, mostra a abertura dos dados do 
Índice de Confiança do Pequeno e Médio Empresário (IC-PMN). 

 
Elaborada pelo Centro de Estudos em Negócios do Insper, com apoio do banco 

Santander, a pesquisa aponta que 59,37% das PMEs irão congelar postos de trabalho 
durante o segundo trimestre de 2017, ou seja, não irão demitir e nem contratar. 

 
Já um percentual de 20,87% tem planos de empregar funcionários efetivos, enquanto 
8,25% das empresas devem demitir. Por fim, 7,54% das PMEs têm a intenção de 

contratar apenas estagiários, enquanto 3,97% pretendem empregar efetivos e 
estagiários ao mesmo tempo. 

 
"Olhando o quadro geral dos números, é possível afirmar que a maioria das pequenas 
e médias empresas está em um estágio no qual não precisam mais nem demitir e nem 

contratar. Elas estão em um ponto neutro, mas, ao mesmo tempo, saindo dele e 
caminhando para a contratação, já que cerca de 21% delas têm planos de admitir 

efetivos no segundo trimestre", analisa o professor do Insper, Gino Olivares, 
responsável pela pesquisa. 
 

"O processo de retração do mercado de trabalho está próximo do fim", pontua ele. 
Olivares comenta que a liberação da terceirização para as atividades fim tem potencial 

para acelerar o nível de contratações no Brasil. "Com esta medida, as empresas podem 
passar a contratar um terceirizado para exercer uma atividade de um cargo efetivo", 
afirma. 

 
Ele esclarece que o indicador do Insper referente ao segundo trimestre de 2017 não 

captou a aprovação da terceirização, mas que esta pode impactar os próximos 
números. "Se não fosse aprovada a terceirização, talvez os empresários demorassem 
mais para começar a contratar, devido ao custo alto que este processo exige", assinala 

Olivares. 
 

"Mesmo observando alguma reação na demanda, eles iriam pensar três, quatro vezes 
antes de admitir novos funcionários, por conta do receio de ocorrer alguma frustração 
no processo retomada da economia", acrescenta.  

 
Por outro lado, Olivares argumenta que a recente liberação da terceirização das 

atividades fim pode antecipar o ciclo de contratações, na medida em que flexibilize os 
contratos de trabalho. 
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Indústria. 
 
A pesquisa do Insper mostrou ainda que, na comparação entre os setores, a indústria 

é o segmento com mais intenção de contratar efetivos neste trimestre. Segundo o 
índice, 22,60% das PMEs industriais pretendem admitir mão de obra efetiva, enquanto 

nos serviços e comércio, essa incidência é de 22,07% e de 19,67%, respectivamente. 
 

"A indústria foi o primeiro setor a ser impactado pela crise e será o primeiro a sair 
dela. O segmento já passou por um ajuste muito forte e começa, agora, a enxergar 
demanda para voltar a produzir", afirma, detalhando que a produção industrial voltada 

para a exportação é um destaque neste cenário. "As exportadoras têm obtido um 
desempenho bom." 

 
A produção da indústria automotiva, por exemplo, teve uma leve recuperação em 
fevereiro deste ano, justamente por conta das vendas externas que cresceram 82% 

no mês, ante fevereiro de 2016, para 66.268 unidades. Por outro lado, a capacidade 
ociosa desta indústria ainda é alta (50%). 

 
No geral, o Índice de Confiança do Pequeno e Médio Empresário (IC-PMN) avançou de 
3,04% no segundo trimestre deste ano, registrando 65,06 pontos. O otimismo das 

PMEs cresceu em relação ao ramo de atuação, com alta de 3,8% e total de 68,35 
pontos; faturamento, com 70,34 pontos (+3,5%); lucro, com 69,01 pontos (3,1%) e 

investimento, com 61,19 pontos (1,2%).  
 
Para Olivares, o processo de queda da inflação e a perspectiva de cortes na taxa básica 

de juros (Selic) estão contribuindo para a retomada da confiança. "Estou confiante de 
que esse afrouxamento monetário impacte de forma mais concreta a economia a partir 

do segundo semestre", finaliza. 
 

Em Buenos Aires, Marcos Pereira busca fortalecer comércio com Argentina e 
demais parceiros da América Latina 

05/04/2017 – Fonte: MDCI 

 

 
 
Em janeiro, Marcos Pereira recebeu o ministro da Produção, Francisco Cabrera, no 
âmbito da Reunião da Comissão de Produção e Comércio Brasil-Argentina 

 
O ministro Marcos Pereira inicia nesta terça-feira, em Buenos Aires, uma série de 

agendas com vistas a fortalecer e aumentar o comércio entre Brasil e Argentina e com 
os demais parceiros da América Latina. 
 

Nos quatro dias de programação, Marcos Pereira se reunirá com ministros de Indústria 
e Comércio Exterior do Mercosul e da Aliança do Pacífico, além de participar do Fórum 

Econômico Mundial Buenos Aires, a versão latino-americana do evento que ocorre 
todos os anos em Davos, na Suíça. 
 

Nesta terça-feira, Marcos Pereira se reúne com a delegação brasileira e no dia seguinte 
participa de café da manhã com o ministro da Produção da Argentina, Francisco 

Cabrera, e do encerramento da Reunião da Comissão de Produção e Comércio Brasil-
Argentina. 

http://www.mdic.gov.br/noticias/2409-em-buenos-aires-marcos-pereira-busca-fortalecer-comercio-com-argentina-e-demais-parceiros-da-america-latina
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Ainda na quarta-feira, Marcos Pereira participa de Reunião dos Ministros de Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços do Mercosul. O ministro também vai ao jantar de boas-
vindas do Fórum Econômico Mundial Buenos Aires, oferecido pelo presidente da 

Argentina, Mauricio Macri. 
 

Na quinta-feira, o ministro se reúne com Maria Claudia Lacouture, ministra do 
Comércio, Indústria e Turismo da Colômbia; e com Ildefonso Guajardo, secretário de 

Economia do México. No mesmo dia, Marcos Pereira participa de Almoço com CEOs e 
Chefes de Estado. 
 

Fórum Econômico Mundial 
No Fórum Econômico Mundial, Marcos Pereira estará presente nos seguintes painéis: 

“O impulso inesperado para a integração regional”, “Definindo o Futuro da Produção 
na América Latina” e “Comércio na Encruzilhada”. 
 

Na sexta-feira pela manhã, Marcos Pereira se reúne com os ministros de Indústria e 
Comércio Exterior e chanceleres do Mercosul e da Aliança do Pacífico. No período da 

tarde, Marcos Pereira participa da primeira reunião de ministros de Brasil, Argentina e 
México. 
 

Exportadores vão pedir indenização bilionária por perda com 'cartel do 

câmbio' 

05/04/2017 – Fonte: DCI 
 
BRASÍLIA - Os exportadores brasileiros vão pleitear na Justiça uma indenização de 

aproximadamente R$ 70 bilhões por alegadas perdas provocadas pelo "cartel do 
câmbio", um grupo de bancos investigado pelo Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade) por suspeita de haverem atuado em conjunto para manipular a 
cotação do câmbio no período de 2007 a 2013.  
 

"Os exportadores receberam menos real por dólar e alguns até ficaram no prejuízo", 
disse ao jornal O Estado de S. Paulo o vice-presidente da Associação de Comércio 

Exterior do Brasil (AEB), Roberto Giannetti da Fonseca. 
 
O valor exato da indenização ainda está sendo calculado. A estimativa toma por base 

as vendas médias anuais dos associados, de US$ 50 bilhões, e supõe que a perda 
provocada pelo cartel no período foi de R$ 0,20 por cada dólar exportado. 

Considerando esses dados, o prejuízo dos exportadores teria sido de R$ 10 bilhões por 
ano. Estão em andamento no Cade dois processos para investigar cartelização no 
mercado de câmbio.  

 
Um, envolvendo bancos internacionais, é desdobramento de investigações que correm 

nos EUA e que já resultaram em acordos nos quais os bancos desembolsaram US$ 5,6 
bilhões. 

 
O segundo processo foi aberto em dezembro e apura especificamente a atuação de 
instituições financeiras na manipulação da taxa no Brasil. Segundo informou o Cade à 

época, há "fortes indícios de conduta anticompetitiva" em pelo menos cinco 
instituições: BBM, BNP Paribas Brasil, BTG Pactual, Citibank e HSBC Bank Brasil. E há 

indícios de participação, "possivelmente em menor grau", de outros cinco: ABN AMRO 
Real, Fibra, Itaú BBA, Santander Brasil e Société Générale Brasil. 
 

O Cade investiga se operadores de câmbio dessas instituições combinaram preços para 
o dólar por meio de salas de "chat" de um serviço de informação num período que foi 

"pelo menos" de 2008 a 2012. Eles teriam, em alguns momentos, atuado "como se 
fossem um só player no mercado".  
 

http://www.dci.com.br/economia/exportadores-vao-pedir-indenizacao-bilionaria-por-perda-com-cartel-do-cambio-id616751.html
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Os exportadores analisam o melhor momento de ingressar com a ação na Justiça, 
dado que o caso ainda não foi decidido no Cade. Mas Giannetti acredita que o mais 
difícil, comprovar que existiu o cartel, já está feito. Há acordos de leniência em curso 

nos dois processos, confirmando que os bancos se organizaram para combinar uma 
taxa de câmbio. "O processo está bem fundamentado", disse o presidente da 

Abicalçados, Heitor Klein, a respeito da iniciativa.  
 

Consultados, BNP e BTG disseram que não iriam comentar. A assessoria do BBM disse 
que não localizou os porta-vozes responsáveis pelo assunto. O Bradesco, que adquiriu 
o HSBC, não se manifesta sobre assuntos que estejam sob avaliação administrativa 

ou judicial. O ABN Amro informou que não tem nenhum vínculo com o ABN Amro Real, 
adquirido pelo Santander em 2007. Citibank, Itaú BBA, Santander, Fibra e Société 

Générale não se pronunciaram até o fechamento desta matéria. 
 

Meirelles: com previsibilidade econômica, País abre a porta para o 
investimento 

05/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A adoção de um regime de disciplina fiscal pelo atual governo estabeleceu 
previsibilidade para a economia brasileira e eliminou uma vulnerabilidade do País, 

afirmou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em evento no Rio de Janeiro nesta 
terça-feira, 4. “O Brasil hoje oferece ao mundo cada vez mais uma previsibilidade 

econômica e política. Com isso abrimos a porta para aumento de investimento”, disse 
na abertura da Laad, maior feira de Defesa da América Latina.  
 

O ministro destacou que o governo trabalha com um crescimento de 30% dos 
investimentos no País nos próximos trimestres, recuperando a queda sofrida nos 

últimos anos. Meirelles mostrou confiança na atração de investimentos diante de um 
quadro de alta disponibilidade de capital e baixos retornos em investimentos no 
mundo. Ele destacou o “agressivo, forte e ambicioso” programa de concessões em 

curso no setor de infraestrutura.  
 

“Por que esse período de crescimento será mais sólido? Porque tem como 
impulsionador o investimento, dando sustentabilidade ao longo do tempo. Estamos 
construindo uma trajetória de crescimento sólida, ancorada nos investimentos e nos 

ganhos de produtividade”, afirmou Meirelles.  
 

Crescimento  
O ministro da Fazenda afirmou que projeta crescimento de 2,7% no Produto Interno 
Bruto (PIB) do quarto trimestre deste ano ante o quarto trimestre de 2016. A 

expectativa do ministro é que o Brasil comece o ano de 2018 crescendo a ritmo de 
3%.  

 
“O crescimento vai se acelerando durante o correr do ano e devemos entrar em 2018 

com crescimento em ritmo acima de 3%”, disse Meirelles, já depois do discurso de 
abertura no evento no Rio. “O País está voltando a crescer, saindo dessa recessão, 
que de fato foi a maior da história. O importante é que aproveitamos essa crise e o 

País se motivou para tomar as medidas necessárias para voltar a crescer de forma 
sólida”, completou.  

 
O ministro comentou também sobre os cortes no Orçamento. Meirelles explicou que o 
Ministério da Fazenda não usou os recursos dos precatórios que foram depositados 

pela União, mas que ainda não foram sacados pelos beneficiários, por que faltou 
autorização do Tribunal de Contas da União (TCU).  

 
“Devido a normas do Tribunal de Contas da União, são receitas que ainda não podem 
ser contabilizadas, porque não ocorreram e ainda não há documentação, licitações e 

decisões judiciais liberando os recursos. Como a nossa abordagem é seguir 
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estritamente as normas, os regulamentos e as leis, ainda não registramos essas 
receitas e contingenciamos despesas, visando assegurar o cumprimento da meta 
fiscal”, disse Meirelles.  

 
O ministro citou ainda recursos que entrarão nos leilões de concessão, como os na 

área do pré-sal. Segundo Meirelles, o governo “espera uma arrecadação próxima de  
R$ 8 bilhões” com leilões do pré-sal. Segundo Meirelles, conforme essas receitas forem 

entrando, o contingenciamento poderá ser reduzido.  
 
“Existe uma expectativa muito grande de que, na medida em que essas receitas sejam 

consolidadas, possamos, aí sim, contabilizá-las e, portanto, diminuir o valor desse 
contingenciamento”, afirmou Meirelles.  

 
Condição institucional  
O Brasil aproveitou a crise como uma oportunidade e está criando condições de 

crescimento mais sólido e sustentável, disse o ministro da Fazenda. Ele defendeu a 
reforma trabalhista como um potencial acelerador desse crescimento futuro, assim 

como as reformas da Previdência e microeconômicas, que em sua avaliação trarão 
ganhos de produtividade à economia.  
 

“Temos confiança que daqui a alguns anos, quando olharmos para trás, poderemos 
concluir que houve uma mudança de direção da economia brasileira”, comentou.  

 
Essa guinada inclui medidas de aumento de competitividade previstas nas reformas 
microeconômicas. Entre outros pontos, ele mencionou metas como a redução do 

tempo de registro das empresas no País em 97% e do tempo gasto no pagamento de 
impostos para 20% a 25% do atual.  

 
O ministro da Fazenda destacou ainda o fortalecimento institucional, com o 
aprimoramento das agências reguladoras, da governança de estatais e fundos de 

pensão. Nesse contexto, afirmou que o projeto que permitirá o equacionamento de 
dívidas e recuperação dos Estados brasileiros deve ser votado ainda nesta semana. “O 

País cria cada vez mais condição institucional para um crescimento sólido e 
sustentável”, disse.  
 

Meirelles, por sinal, afirmou que espera que o projeto de lei que cria o regime de 
recuperação fiscal dos Estados seja votado ainda esta semana na Câmara dos 

Deputados. “Pode ser hoje, pode ser amanhã. Esperamos que seja esta semana. Se 
não for, que seja na próxima. O importante é que seja votado”, disse Meirelles.  
 

Segundo o ministro, a equipe econômica está trabalhando intensamente pela 
aprovação do projeto de lei. “Estamos trabalhando intensamente, nos reunindo com 

parlamentares, discutindo todos os pontos, e mostrando que é fundamental, não só 
para o Rio, mas para todos os Estados em dificuldades, que o projeto seja aprovado”, 

completou Meirelles.  
 
O ministro destacou que o termo de compromisso firmado entre a União e o governo 

do Estado do Rio, no fim de janeiro, prevê um acordo que somente será válido se a lei 
for aprovada. 

 

Presidente do Bradesco afirma que retomada de crescimento está próxima 

05/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Para o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, a retomada do crescimento está 

muito próxima e, em 2017, o país verá "dois anos em um".  
 
"O segundo semestre vai ser muito diferente do primeiro. Esse ano cresce 0,5% no 

PIB [produto interno bruto]. Mas, de julho desse ano até junho do que vem, [o PIB] 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1872686-presidente-do-bradesco-afirma-que-retomada-de-crescimento-esta-proxima.shtml


cresce 3,5% ou 3,6%", afirmou durante evento do Bradesco nesta terça (4) em São 
Paulo.  
 

Trabuco disse que a inadimplência parou de subir, mas manteve-se em um "patamar 
elevado", o que trava a queda dos juros cobrados pelos bancos.  

 
Ele afirmou que ainda há um processo longo pela frente para que o país tenha juros 

bancários estruturalmente mais baixos.  
 
"Falta rever o montante do direcionamento, o volume do compulsório, que no Brasil é 

muito alto, a cunha fiscal. Mas isso é um processo de evolução", afirmou. "A tendencia 
é de queda, mas esse é um processo".  

 
Segundo ele, a queda da inflação vai ajudar a liberar parte da renda das famílias, já 
que a correção dos salários tem sido maior que a alta nos preços dos alimentos.  

 
Apesar disso, em sua avaliação, a expansão do crédito ocorrerá a partir do aumento 

da taxa de investimento e não do consumo.  
 
Para Trabuco, as famílias ainda estão temerosas com a situação do mercado de 

trabalho e, por isso, sem disposição para tomar novos financiamentos bancários.  
 

"O desemprego ou a perspectiva de desemprego faz com que as pessoas não tenham 
grande apetite por crédito. Porque todo mundo tem, mesmo que intuitivamente, a sua 
educação financeira", afirmou.  

 

Reforma política do Senado recebe parecer favorável na CCJ 

05/04/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados 
 
PEC veda as coligações entre partidos nas eleições para deputado e fixa cláusula de 

desempenho para o funcionamento parlamentar dos partidos 
 

A proposta de reforma política do Senado recebeu parecer pela admissibilidade na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) nesta terça-feira (4). A 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 282/16 veda as coligações entre partidos 

nas eleições para deputado e vereador a partir de 2020 e estabelece cláusula de 
desempenho para o funcionamento parlamentar das legendas. 

 
Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados 

 
Betinho Gomes: proposta do Senado não conflita com a que está em discussão na 
Comissão Especial de Reforma Política da Câmara 

 
Pelo texto, nas eleições de 2018, apenas os partidos que obtiverem 2% dos votos 

válidos em pelo menos 14 estados, com no mínimo 2% de votos válidos em cada um 
deles, terão direito ao funcionamento parlamentar.  
 

Isso significa que só essas legendas terão acesso a recursos do fundo partidário, ao 
tempo gratuito no rádio e na televisão e direito a funcionar como bancada, usando a 
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estrutura própria e funcional nas casas legislativas. A partir de 2022, essa cláusula de 
desempenho subiria para 3% dos votos válidos. 
 

O relator da matéria na CCJ, deputado Betinho Gomes (PSDB-PE), acredita que seu 
parecer pode ser pautado para votação na comissão ainda nesta semana. Pelas regras 

regimentais da Casa, o texto pode ser incluído na pauta a partir de quinta-feira (6). 
 

Embora a CCJ não analise o mérito da PEC, mas apenas sua constitucionalidade, o 
relator defende a proposta, apresentada pelos senadores Ricardo Ferraço (PSDB-ES) 
e Aécio Neves (PSDB-MG). 

 
“É urgente que o Brasil possa fazer ajustes no sistema político, porque hoje nós temos 

uma verdadeira farra de criação de partidos”, disse. “Esta PEC ajudará a inibir essa 
instituição de partidos no Brasil, que muitas vezes não significam nada, só absorvem 
recursos públicos, de maneira inclusive sem controle nenhum da própria Justiça 

eleitoral”, completou.  
 

Resistência  
Betinho Gomes destaca que hoje existem 28 partidos funcionando na Câmara dos 
Deputados, e há mais de 30 legendas pedindo registro no Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE). Lei aprovada pela Câmara em 1995 (9.096/95) já tinha estabelecido uma 
cláusula de desempenho partidário, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a 

matéria inconstitucional em 2006. 
 
Agora os senadores optaram por tratar o tema em uma proposta de emenda à 

Constituição. 
 

O relator acredita que vai haver resistência dos partidos pequenos ao texto, mas 
acredita que a possibilidade de formação de federações, prevista na PEC, pode 
amenizar essa resistência.  

 
“A PEC, até para preservar alguns partidos que são de fato orgânicos, institui a 

federação partidária, a possibilidade de os partidos que têm identidade ideológica se 
unificarem, para formar uma bancada, para alcançar as metas que o texto está 
estabelecendo”, apontou. “É uma transição, para que todos os partidos possam se 

ajustar a esse novo modelo que nós estamos defendendo”, completou.  
 

Outra proposta  
Para Gomes, a proposta de reforma política que vem do Senado não conflita com a 
proposta que está em discussão na Comissão Especial de Reforma Política da Câmara. 

“A comissão trata de ações que dependem de leis infraconstitucionais; ela vai tratar 
do sistema eleitoral propriamente dito. A PEC não, ela vai criar uma organização a 

partir de regras que os partidos vão ter que seguir”, explicou. 
 

Fidelidade partidária 
A PEC 282 também trata da fidelidade partidária. Pela proposta, perderá o mandato o 
político que se desfiliar do partido pelo qual foi eleito. A regra também valerá para 

suplentes e vice-presidentes, vice-governadores e vice-prefeitos. 
 

Hoje resolução do TSE já prevê a perda do mandato para todos os políticos que trocam 
de partido sem justa causa, com exceção dos casos de criação de novo partido; 
incorporação ou fusão do partido; mudança do programa partidário; e grave 

discriminação pessoal.  
 

Em 2015, porém, o STF decidiu que a fidelidade partidária não vale para políticos 
eleitos por meio do sistema majoritário, como governadores, senadores, prefeitos e o 
presidente de República, mas apenas para deputados e vereadores, eleitos pelo 

sistema proporcional. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9096-19-setembro-1995-368874-norma-pl.html


Tramitação 
Caso a admissibilidade da PEC seja aprovada na CCJ, a proposta será analisada por 
uma comissão especial, criada especificamente com essa finalidade. Depois será 

votada em dois turnos no Plenário. A PEC só retorna ao Senado caso os deputados 
façam mudanças no texto. 

 
Íntegra da proposta: 

 PEC-282/2016 
 

Presidente da Câmara quer votar reforma política ainda neste semestre 

05/04/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados 
 

 
Maia defende amplo diálogo sobre financiamento de campanhas eleitorais 
 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, informou, nesta terça-feira (4), 
ao chegar à Casa que pretende discutir e votar a reforma política ainda neste semestre. 

Maia adiantou ainda que pretende instalar, já na próxima semana, a comissão especial 
que vai analisar a Proposta de Emenda à Constituição aprovada no Senado (PEC 
282/16) que acaba com as coligações nas eleições proporcionais e estabelece uma 

cláusula de desempenho partidário. 
 

Dessa maneira, dois colegiados vão analisar o assunto: a Comissão da Reforma 
Política, já em andamento na Câmara, e a comissão especial que analisará a reforma 
sugerida pelos senadores. 

 
Hoje o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), 

deputado Betinho Gomes (PSDB-PE), apresentou parecer pela admissibilidade do texto 
do Senado. 

 
Já o relator da Comissão Especial da Reforma Política, deputado Vicente Candido (PT-
SP), pretende apresentar hoje seu parecer, propondo alterações no sistema eleitoral. 

 
Segundo Maia, a apresentação do relatório de Candido com antecedência mostra 

interesse da Câmara em debater o assunto e esclarecer à sociedade sobre o que será 
votado. “É importante ter um texto para que não se fique com a impressão de que o 
relator quer votar algo no afogadilho”, afirmou o presidente. 

 
Maia também é contra discutir, na proposta de reforma política, a criminalização do 

caixa dois eleitoral. “Acho que esse tema nem tem que estar na proposta porque nas 
dez medidas já foi votado”, disse referindo-se ao Projeto de Lei 4850/16 aprovado 
pelos deputados e em análise no Senado. 

 
Financiamento 

Rodrigo Maia defendeu um amplo diálogo sobre o financiamento de campanhas 
eleitorais. Para ele, é importante avaliar todas as possibilidades para garantir um 
financiamento mínimo para as eleições. “Não tem mais o financiamento de pessoa 

jurídica, não há cultura da pessoa física; se vai ser aprovado ou não, isso é outra 
história”, disse o presidente. 
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Ele destacou ainda que as novas regras de financiamento vão representar um desafio 
para os políticos que terão que atrair o maior número possível de pessoas para 
colaborar com o sistema eleitoral.  

 
“Temos que discutir o que vai ficar no lugar do financiamento de pessoa jurídica, 

porque as eleições gerais custam, a democracia tem o seu custo e a gente precisa 
fazer esse debate de qual a porcentagem vai ser público, qual a porcentagem vai ter 

que buscar na pessoa física”, afirmou. 
 
Sistema eleitoral 

Sobre a alteração do atual sistema proporcional de voto aberto, Maia explicou que é 
importante ter tempo para convencer os parlamentares que é preciso mudar para um 

sistema consolidado nas grandes democracias do mundo como os sistemas distrital 
puro (Estados Unidos), misto (Alemanha) ou o proporcional em lista preordenada 
(Espanha). 

 
Dilma-Temer 

Questionado pela imprensa sobre o adiamento do julgamento do Tribunal Superior 
Eleitoral que pode cassar a chapa Dilma-Temer, Rodrigo Maia defendeu uma solução 
rápida para o tema e também a separação das chapas. 

 
Segundo ele, já que a lei permite a prestação de contas individual de cada integrante 

da chapa majoritária, “é muito claro que, se o presidente Michel Temer teve uma 
prestação de contas separado, ele não pode ser punido pelos erros cometidos pela 
campanha da presidente Dilma”, defendeu. 

 

Relator apresenta parecer sobre reforma política em comissão especial 

05/04/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados 
 
O presidente da Comissão Especial de Reforma Política, deputado Lucio Vieira Lima 

(PMDB-BA), deu início há pouco à reunião desta quarta-feira, que foi marcada para a 
apresentação do parecer do relator, deputado Vicente Candido (PT-SP). 

 
Em entrevistas dadas nos últimos dias, Candido antecipou alguns pontos do relatório 
que será lido em instantes, como o voto em lista fechada nas eleições proporcionais 

(para vereador e deputado) até 2022 e a instituição do sistema distrital misto a partir 
de 2026; a criação de um fundo para financiar as campanhas eleitorais; e o fim das 

coligações partidárias. 
 

Senado aprova MP que cria Cartão Reforma 

05/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Senado aprovou nesta terça-feira, 4, a medida provisória (MP) que cria o Cartão 
Reforma, uma linha de crédito para que famílias de baixa renda comprem materiais 

de construção para reforma, ampliação, promoção da acessibilidade ou conclusão de 
imóveis. O valor do benefício pode chegar a R$ 9 mil por família. O texto segue para 
a sanção presidencial.  

 
Segundo a proposta, têm direito ao Cartão Reforma famílias com renda de até três 

salários mínimos, o equivalente a R$ 2,8 mil por mês. O valor destinado a cada uma 
varia entre R$ 2 mil e R$ 9 mil, com distribuição operacionalizada pela Caixa 
Econômica Federal. Os beneficiários receberão o valor na forma de crédito para usar 

na compra dos produtos.  
 

De acordo com o texto aprovado, o beneficiário do Cartão Reforma não poderá 
acumular outros subsídios de programas habitacionais do governo. Quem já foi 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/528444-RELATOR-APRESENTA-PARECER-SOBRE-REFORMA-POLITICA-EM-COMISSAO-ESPECIAL.html
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/senado-aprova-mp-que-cria-cartao-reforma/


contemplado com unidades do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, não terá direito 
ao crédito, exceto pessoas físicas que receberam algum benefício há mais de dez anos.  
 

As famílias contempladas poderão usufruir do benefício mais de uma vez, contanto 
que não ultrapassem o teto estipulado para a sua categoria. Os recursos terão validade 

de 12 meses. Para receber o Cartão, o beneficiário titular deverá ter mais de 18 anos 
e ser proprietário de imóvel residencial em área regularizada ou passível de 

regularização. O benefício não será valido para imóveis cedidos, alugados ou 
comerciais.  
 

O Cartão Reforma terá investimento inicial de R$ 1 bilhão para disponibilizar em 2017. 
Desse montante, uma emenda foi aprovada determinando que 20% serão destinados 

a famílias moradoras de zonas rurais – a redação inicial fixava 10%.  
 
Outros 15% dos recursos custearão a assistência técnica para as obras, através da 

contratação, pelas prefeituras, de profissionais que darão apoio e consultoria aos 
projetos dos moradores.  

 
Para o ministro Bruno Araújo (Cidades), o cartão “busca ajudar os brasileiros que, ao 
longo dos anos, conseguiram construir a casa própria com sacrifício, mas não 

conseguem oferecer boas condições de moradia para sua família”. “Essa aprovação no 
Congresso Nacional é um passo importante para melhorar a qualidade de vida da 

população”, disse. 
 

Terceirização e reforma trabalhista vão gerar empregos, diz Meirelles 

05/04/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

O projeto de terceirização sancionado pelo presidente Michel Temer na semana 
passada e a minirreforma trabalhista que tramita no Congresso vai gerar mais 
empregos e melhorar a renda do brasileiro, disse o ministro da Fazenda, Henrique 

Meirelles, nesta terça (4).  
 

Esses efeitos seriam comprovados pela experiência internacional, segundo o ministro. 
Outros países que flexibilizaram sua legislação trabalhista teriam diminuído o 
desemprego, afirmou.  

 
Diante de uma plateia de investidores em evento organizado pelo Bradesco, Meirelles 

usou dados do mercado de trabalho alemão como exemplo. Após implementar 
mudanças como o fim do piso salarial e a redução do seguro-desemprego, o número 
de vagas -sobretudo em tempo integral- e a renda do trabalhador subiram, disse o 

ministro.  
 

Críticos da flexibilização das leis que vem sendo promovida pelo governo afirmam que 
a liberação da terceirização de todas as atividades e a possibilidade de prevalência do 

acordado sobre o legislado em negociações trabalhistas vão piorar as condições de 
emprego no Brasil. Essas mudanças, junto com a reforma da Previdência, foram alvos 
de protesto na última sexta (31).  

 
Manifestantes ligados a partidos e movimentos de esquerda se concentraram em 

diversas capitais contra o que veem como desmonte da CLT e da aposentadoria. "O 
debate é positivo e faz parte da democracia. Estamos trabalhando em uma divulgação 
intensa para mostrar a necessidade das reformas e seus efeitos positivos", disse 

Meirelles quando questionado sobre a posição do governo em relação aos atos. "Temos 
interesse em esclarecer."  

 
INFLAÇÃO Meirelles não quis corroborar a previsão de Michel Temer de inflação abaixo 
do centro da meta, de 4,5%, até o final do ano. Questionado se concordava com a 

http://www.bemparana.com.br/noticia/496141/terceirizacao-e-reforma-trabalhista-vao-gerar-empregos-diz-meirelles


expectativa, o ministro desconversou. "No momento [essa] é a previsão de muitos 
analistas. O fato é que o Brasil está voltando à normalidade", disse.  
 

O ministro voltou a defender uma expectativa de crescimento do PIB de 2,7% no 
último trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.  

 
Segundo ele, a retomada do crescimento econômico e a aprovação das reformas 

propostas pelo governo podem fazer o PIB potencial aumentar entre 3,5% e 4% em 
dez anos. Sem as reformas, o perneiras cairia para 2,3%, disse.  
 

Artigo: Campanha contra terceirização é artimanha dos sindicatos 

05/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

O presidente da República, Michel Temer, e o ministro da Fazenda, Henrique 

Meirelles 
 

 O presidente Temer sancionou a Lei da Terceirização, finalmente aprovada pelo 
Congresso depois de 20 anos de discussão. Mostrou, mais uma vez, a sua disposição 

de resistir à gritaria de inverdades proclamadas pelos sindicatos.  
 

Estes estão cada vez mais preocupados com o clamor que se forma na própria classe 
trabalhadora em torno da acomodação e da ineficiência que revelam, produzidas pela 

proteção legal da sua unicidade geográfica e sustentada no despautério de um 
"imposto sindical", cobrado até dos que não são sindicalizados.  
 

Além do mais, eles são a única instituição que, por lei, não precisa prestar contas à 
sociedade do uso dos recursos que dela retira!  

 
Talvez seja bom lembrar ao leitor que, sem que ele seja consultado, é subtraído, 
anualmente, um dia do valor do seu salário: o imposto sindical, automaticamente 

descontado, quer ele seja ou não filiado ao sindicato. E não é só isso: o sindicato ainda 
"cobra" a suspeita "assistência negocial" que diz prestar aos trabalhadores...  

 
Sindicatos independentes, sustentados pela contribuição espontânea de seus 
membros foram fundamentais para civilizar o "capitalismo selvagem" do século 19. 

Aceleraram a formação de partidos para participarem do poder político, que determina 
a distribuição do produzido.  

 
No Brasil, cumpriram o mesmo papel, enquanto comandados por imigrantes 
anarquistas. Foram, depois, apropriados por Getúlio Vargas, que, como ninguém, 

soube manipulá-los.  
 

Tiveram um instante de vitalidade quando Lula criou um partido com a contribuição 
voluntária de seus membros. Tinha no seu programa a eliminação da unicidade 
geográfica e do imposto sindical, exatamente o que Lula não fez quando esteve no 

governo.  
 

É preciso lembrar que foi também um sindicato independente que domesticou o regime 
comunista na Polônia!  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/antoniodelfim/2017/04/1872707-campanha-contra-terceirizacao-e-artimanha-dos-sindicatos.shtml
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Nenhuma das objeções à terceirização se sustenta, a começar pela maior de todas as 
patranhas: ela retiraria "direitos" dos trabalhadores.  
 

Ora, eles estão fixados na Constituição e nenhuma lei pode revogá-los! Inverdades 
menores (os terceirizados ganham menos, sofrem maiores acidentes etc.) são 

sustentadas por evidente viés estatístico (as categorias são diferentes na qualificação 
para o trabalho e nos seus riscos).  

 
É preciso reconhecer que não se trata de uma panaceia: a terceirização tem mais 
condições de aumentar a produtividade do que o emprego.  

 
Sua aplicação, entretanto, precisa de cuidados quando, como agora, estamos em 

período recessivo. Contribuirá para acelerar o desenvolvimento e o emprego quando 
eles chegarem.  
 

(Antônio Delfim Netto- Ex-ministro da Fazenda (governos Costa e Silva e Médici), é 
economista e ex-deputado federal). 

 

Em Minas, 67% das indústrias já contratam terceirizados 

05/04/2017 – Fonte: Relações do Trabalho/ Fonte: O Tempo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Antes mesmo de haver uma lei específica sobre a terceirização, a maior parte das 
indústrias mineiras já a utilizava em alguma atividade da empresa, conforme 

levantamento divulgado ontem pela Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg).  
 

Das 202 empresas entrevistadas pela entidade, 67,2% contrataram serviços 
terceirizados nos últimos três anos. “É uma tendência mundial”, frisa o economista da 

entidade, Guilherme Leão. 
 

A terceirização já era permitida no Brasil, mas apenas para funções que não faziam 
parte da atividade-fim da empresa, o que, segundo o presidente do conselho de 
relações do trabalho da Fiemg, Osmani  

 

Walter Lídio Nunes: terceirizar no mundo atual 

05/04/2017 – Fonte: GS Notícias 
 
Uma empresa, na economia globalizada, enfrenta o desafio de buscar a 

competitividade dentro de um ambiente volátil e com acelerada evolução tecnológica. 
Gerir uma organização moderna é administrar uma cadeia formadora de valor 

econômico que possa prover o mercado de produtos ou serviços competitivos e, para 
isso, é necessário estar atento às mudanças de cenários. 

http://www.otempo.com.br/capa/economia/em-minas-67-das-ind%C3%BAstrias-j%C3%A1-contratam-terceirizados-1.1456185
http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=walter-lidio-nunes-%C2%A0terceirizar-no-mundo-atual&secao=economia-negocios-financas


A formação dessa cadeia torna-se cada vez mais complexa, pois é necessário integrar 
serviços e produtos de terceiros para que ela conquiste a excelência junto ao mercado. 
 

Nesse contexto, estrategicamente, busca-se controlar as atividades primarizadas e 
integrar terceiros provedores de soluções aderentes à cadeia gerida pela empresa 

contratante. Portanto, a terceirização moderna objetiva resultados competitivos 
trazidos ao negócio através da resultante entre os ganhos obtidos com a solução 

contratada, subtraídos os custos da contratação. 
 
Modernamente, terceirização baseada apenas em mão de obra focada na redução de 

custos não sustenta o sucesso do negócio. A terceirização é vantajosa quando integra 
uma solução competitiva, com competências e tecnologias agregadas orientadas pelo 

core business da contratada e providas através de mão de obra capacitada.  
 
Esse processo intensifica a criação de novas empresas focadas em escopos específicos 

e especializados com valor agregado. Assim,empresas âncoras contratantes estão 
expostas à demonstração de como gerem a sua cadeia formadora de valor, seja a 

parte primarizada, seja a terceirizada, em relação às condições, práticas e valores 
sociais aceitáveis. 
 

Cresce a tendência da accountability transparente de como o negócio e sua cadeia 
formadora é operacionalizada e de como a empresa constrói a relação de engajamento 

com as partes interessadas.  
 
Também cresce a necessidade da evolução das relações entre sindicatos e 

empreendedores, para que convirjam em soluções onde todos ganhem. Nestes 
relacionamentos, não cabem posturas ou ideologias ultrapassadas e o excessivo 

intervencionismo estatal, ao qual, em muito, devemos a crise atual. 
 
As mudanças na legislação sobre terceirização e relações trabalhistas nos aproximam 

do mundo moderno, possibilitando-nos construir uma competitividade sistêmica para 
participar da economia globalizada. Uma inserção expressiva no mercado mundial é 

condição básica para conseguirmos ser um país desenvolvido de forma sustentável, 
com mais igualdade e qualidade de vida para nossa sociedade. 
 

(Walter Lídio Nunes - diretor-presidente da Celulose Riograndense, empresa 
controlada pela CMPC). 

 

Temer diz que, se necessário, governo criará ‘salvaguardas’ na terceirização 

05/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente Michel Temer afirmou nesta terça-feira, 4, que o projeto que amplia a 

terceirização do trabalho é “de uma simplicidade extraordinária”. Temer voltou a 
afirmar que, se necessário, o governo criará “salvaguardas” para proteger direitos 

trabalhistas relacionados à terceirização, mas, por enquanto, não parece haver 
necessidade.  
 

“Quando me falaram da terceirização, achava que era uma coisa complicadíssima. 
(Mas) É de uma leveza, de uma simplicidade extraordinária. Aliás, ele não trata 

exatamente da terceirização. Em primeiro lugar, ele trata do trabalho temporário. Só 
lá no finzinho é que vai tratar da terceirização”, afirmou Temer, em rápida entrevista 
após pronunciamento à imprensa durante visita à Laad 2017, feira de negócios do 

setor de defesa, no Rio de Janeiro.  
 

“Se houver necessidade de uma salvaguarda, além daquelas que já estão no texto da 
lei, nós faremos. Temos a reforma trabalhista pela frente. Pelo que eu pude verificar 
no exame do projeto, não verifiquei necessidade, mas se houver, nós faremos. O que 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-diz-que-se-necessario-governo-criara-salvaguardas-na-terceirizacao/


queremos é modernizar toda a legislação trabalhista de modo a ampliar cada vez mais 
o emprego”, completou o presidente.  
 

Temer começou o pronunciamento à imprensa afirmando que a economia brasileira já 
está retomando a confiança. Segundo o presidente, a recuperação do emprego virá 

após um período de ocupação da capacidade ociosa da indústria.  
 

“Evidentemente, que toda vez que se fala nesse tema (da confiança) há uma 
preocupação em torno do desemprego, mas, embora haja muito desemprego, há uma 
capacidade ociosa das indústrias. Num primeiro momento, o que há é um 

aproveitamento da capacidade ociosa e, na sequência, em face da credibilidade e 
restauração da confiança, há o emprego”, disse, mencionando o saldo positivo de 35 

mil empregos formais em fevereiro como um “primeiro respiro”.  
 
Temer disse ainda que o governo está tomando medidas para entregar um País “mais 

modernizado” em 2018, com responsabilidade fiscal e reformas como o teto dos 
gastos, reforma do ensino médio, modernização da legislação trabalhista e da 

Previdência. “Sobre essa (Previdência), quero dizer que vamos fazer adequações 
compatíveis com aquilo que o Congresso está pensando”, afirmou o presidente. 
 

Nada destruirá agenda de transformação, diz Temer sobre reformas 

05/04/2017 – Fonte: Exame 

 
Durante a abertura do Brazil Investiment Fórum, o presidente pediu a líderes 
empresariais e investidores que disseminem a importância das reformas 

 
 
Michel Temer: durante a abertura do fórum, o presidente enfatizou que tem buscado 

o diálogo para mudar o Brasil (Adriano Machado/Reuters) 
 
O presidente Michel Temer participou hoje (4) da abertura do Brazil Investiment 

Fórum, em São Paulo. 
 

Após falar sobre as reformas no país, o presidente pediu aos participantes – líderes 
empresariais, investidores nacionais e internacionais – que disseminem a importância 
das reformas para o Brasil. 

 
“Os senhores são ouvidos que podem repercutir aquilo que aqui ouviram e se 

convenceram, por isso quero dizer que nada nos destruirá da nossa agenda da 
transformação, nada nos afastará da nossa disposição ao diálogo e de nosso sentido 
de responsabilidade social e fiscal”. 

 
No dia em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou o julgamento da chapa Dilma-

Temer, o presidente afirmou que está tranquilo quanto ao resultado. 
 

“Aguardo com tranquilidade o julgamento, o TSE fará aquilo que for melhor e o que 
for compatível com o Direito, tenho absoluta convicção disso”, disse em coletiva após 
participar de almoço com investidores. 

 

http://exame.abril.com.br/brasil/nada-destruira-agenda-de-transformacao-diz-temer-sobre-reformas/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/michel-temer/


Sobre a lei que libera a terceirização para todas as atividades das empresas, Temer 
admitiu a possibilidade de alterações. 
 

“Se houver necessidade alguma alteração, nós faremos, porque a última coisa que o 
governo quer é prejudicar o trabalhador. Ao contrário, quando se pensa na 

terceirização, num momento com milhões de desempregados, é exatamente para 
incentivar o emprego”. 

 
A lei divide as opiniões de entidades patronais, centrais sindicais e representantes da 
Justiça trabalhista. 

 
Durante a abertura, o presidente enfatizou que tem buscado o diálogo para mudar o 

Brasil. 
 
“Nós adotamos uma palavra-chave, a palavra diálogo, especialmente entre o 

Legislativo e o Executivo. Governa-se com disposição para ouvir e construir pontes, as 
medidas de maior interesse para o país têm sido aprovadas com a urgência que a 

situação requer e com a urgência que o país precisa”. 
 
Ele afirmou ainda que recebeu sugestões e observações de diversas lideranças que 

ouviu pela manhã no 9º Global Child Forum on South America e também no Brazil 
Investiment Fórum, evento organizado pelo Bradesco que acontece até amanhã (5) 

em um hotel da zona sul a da capital paulista. 
 
O presidente citou também a importância da reforma previdenciária. 

 
“A reforma da previdência é vital para as contas do governo, o déficit é de quase [R$] 

150 bilhões. Negar o déficit é recorrer a uma falsa realidade”. 
 
Temer afirmou ainda que tem conversado com o Congresso sobre a reforma. 

 
“Estamos fazendo adequações, nós temos que realizá-la para aprová-la, não queremos 

ditatorialmente impor esta ou aquela regra, queremos sim ter a compreensão da 
absoluta necessidade dessa reforma. Com diálogo estamos sensibilizando o Congresso 
e a sociedade”. 

 
Aidna sobre a reforma da Previdência, ele completou dizendo que “se rebelam aqueles 

que são exatamente os mais privilegiados no sistema e se insurgem contra a ideia de 
que todos devem se aposentar com o mesmo critério etário e fazem uma campanha 
muito assoberbada”. 

 
O presidente também disse aos investidores que a recessão tem sido superada. 

“Nossa agenda da transformação é abrangente e profunda. Reforma é a palavra de 
ordem em 2017”. 

 

Relatório de projeto sobre reforma trabalhista será apresentado no dia 12 

05/04/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados 

 
Comissão especial que trata do tema entrou na última semana de debates ouvindo 

economista, desembargadores e representantes de trabalhadores e empresários 
Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados 

 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/528502-RELATORIO-DE-PROJETO-SOBRE-REFORMA-TRABALHISTA-SERA-APRESENTADO-NO-DIA-12.html


Comissão realizou uma das últimas audiências antes da apresentação do relatório 
O relator do projeto de reforma trabalhista (PL 6787/16), deputado Rogério Marinho 
(PSDB-RN), informou que apresentará seu parecer sobre a proposta no próximo dia 

12. Marinho já adiantou que deverá tratar de outros temas no texto, como o fim da 
obrigatoriedade da contribuição sindical. 

 
O deputado também defende a análise do texto pelo Plenário da Câmara, mesmo o 

projeto tendo tramitação conclusiva nas comissões. 
 
Debate 

Nesta terça-feira (4), a maioria dos convidados para a audiência da Comissão Especial 
da Reforma Trabalhista criticou a proposta enviada pelo Executivo. 

 
O professor de economia da Universidade Estadual de Campinas Márcio Pochmann 
afirmou que a mudança na legislação não resolverá o problema do emprego no Brasil. 

“Em um momento de enorme restrição fiscal, o risco de uma legislação trabalhista 
reformulada é a redução da receita do governo, seja com queda do Imposto de Renda 

ou de contribuições previdenciárias”, disse Pochmann, que presidiu o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) de 2007 a 2012. 
 

Dados do Fórum Econômico Mundial de 2006 a 2015, citados por Pochmann, indicam 
que países com mais regulação trabalhista, como a Coreia do Sul, tiveram maior média 

salarial e menor desemprego em relação a outros que flexibilizaram a legislação, como 
a Inglaterra. 
 

Para a presidente da Federação Nacional das Empregadas Domésticas, Luiza Pereira, 
a reforma vai retroceder em direitos. “Já levamos uma grande rasteira, que foi a 

terceirização. E agora temos a reforma trabalhista”, afirmou. 
 
Representantes de trabalhadores 

Os desembargadores dos tribunais regionais do Trabalho (TRTs) do Ceará e do Rio 
Grande do Norte elogiaram a regulamentação da eleição de representantes de 

trabalhadores para empresas, como prevê o projeto, mas questionaram a extensão da 
medida. A figura do representante está prevista na Constituição, mas não foi 
regulamentada até hoje. 

 
Segundo o desembargador José Gomes da Silva, do Ceará, o papel do delegado 

sindical deve ser restrito a questões individuais. “O papel de negociar coletivamente é 
do sindicato”, afirmou.” 
 

Centrais sindicais já criticaram a medida ao colocar o representante em choque com a 
atividade do sindicato. Pelo texto, o voto no representante será secreto e podem se 

candidatar sindicalizados ou não. 
 

Para o desembargador Bento Herculano Neto, do Rio Grande do Norte, se a 
implementação da medida for correta, os representantes poderão atuar junto aos 
sindicatos. “Naturalmente teremos diminuição de demandas trabalhistas. Esses 

comitês filtram as demandas”, disse. 
 

Futuro do trabalho 
Já o presidente-executivo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da 
Informação e Comunicação, Sergio Paulo Gallindo, avaliou que a mudança da 

legislação deve pensar o futuro do mundo do trabalho. Segundo ele, isso prevê maior 
autonomia, meritocracia, mobilidade e jornada flexível, como é a dinâmica dos 

profissionais de tecnologia de informação. 
 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/521874-PROPOSTA-ESTABELECE-PREVALENCIA-DE-ACORDO-COLETIVO-SOBRE-LEGISLACAO-TRABALHISTA.html


Para Gallindo, a reforma trabalhista e a Lei da Terceirização (13.429/17) são muito 
bem-vindas. “São dois instrumentos necessários para a modernização das relações de 
trabalhos e dos ambientes de negócios.”  

Íntegra da proposta: 
 PL-6787/2016 

 

Reforma trabalhista: professor diz que receitas podem diminuir; empresário 
defende modernização 

05/04/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados 
 

O professor de economia da Universidade Estadual de Campinas Márcio Pochmann 
afirmou há pouco que a mudança na legislação trabalhista não resolverá o problema 

do emprego no Brasil. 
 
“Em um momento de enorme restrição fiscal, o risco de uma legislação trabalhista 

reformulada é a redução da receita do governo, seja com queda do Imposto de Renda 
ou de contribuições previdenciárias”, disse Pochmann, que foi presidente do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) de 2007 a 2012. 
 
Dados do Fórum Econômico Mundial de 2006 a 2015, citados por Pochmann, indicam 

que países com maior regulação trabalhista, como a Coreia do Sul, tiveram maior 
média salarial e menor desemprego, em relação a outros que flexibilizaram a 

legislação, como a Inglaterra. 
 
Já o presidente-executivo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, Sergio Paulo Gallindo, afirmou que a reforma trabalhista 
(PL 6787/16) e a lei da terceirização (13.429/17) são muito bem-vindas. “São dois 

instrumentos necessários para a modernização das relações de trabalhos e dos 
ambientes de negócios.” 
 

Gallindo defendeu que a mudança da legislação pense o futuro do mundo do trabalho 
que, segundo ele, prevê maior autonomia, meritocracia, mobilidade e jornada flexível, 

como é a dinâmica dos profissionais de tecnologia de informação. 
 
Eles participam, com outros convidados, de debate da Comissão Especial da Reforma 

Trabalhista. 
 

Paim: Contrato de trabalho por hora dá sequência a 'massacre' do 

trabalhador 

05/04/2017 – Fonte: Notícias do Senado 

 
 

 
 

 
 
 

 
O senador Paulo Paim (PT-RS) chamou a atenção do Plenário do Senado para a votação 

do projeto de lei que regulamenta na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) a 
modalidade de contrato intermitente, em que o profissional recebe por hora 
trabalhada. Para ele, a proposta, que será analisada na quarta-feira (5) pela Comissão 

de Assuntos Sociais (CAS), dá sequência ao “massacre” contra os direitos dos 
trabalhadores. 

 
- Você vai ganhar somente o salário por hora, mas vai ficar à disposição do empregador 
se ele quiser te chamar. Como é que ficam o 13º, as férias, a licença-maternidade? 
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Como você vai conseguir 49 anos de contribuição se vai trabalhar algumas horas a 
menos em certos dias? Como é que fica o pagamento para a Previdência? Não fica - 
protestou o senador. 

 
Paim afirmou que pedirá vista para impedir a votação ainda nesta semana, e que 

apresentará um relatório alternativo. O senador pretende refletir as experiências e 
reivindicações de trabalhadores que presenciou em viagens pelos estados. Ele voltou 

a lamentar a sanção do projeto de lei que permite a terceirização “sem limites”, e disse 
que a legalização do contrato intermitente corresponderia a “terminar o massacre” das 
leis trabalhistas. 

 
Pelo texto do PLS 218/2016, esse tipo de contrato de trabalho deve conter o valor da 

hora, que não poderá ser inferior ao dos empregados em tempo integral que 
exercerem a mesma função, e os períodos em que o empregado prestará os serviços.  
 

Serão remuneradas as horas em que o trabalhador estiver laborando ou à disposição 
do empregador. Nos períodos livres, será vedado ao empregado prestar serviços a 

outro empregador sem a anuência patronal. O projeto é do senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES) e tem como relator o senador Armando Monteiro (PT-PE). 
 

Participantes de audiência pública aprovam manifesto contra a reforma da 

Previdência 

05/04/2017 – Fonte: ALEP 
 

 
Audiência Pública sobre "Reforma da Previdência"04/04/2017. / Foto: Pedro de 

Oliveira/Alep 
 

A Assembleia Legislativa do Paraná foi o palco de mais um debate sobre a proposta de 
reforma da Previdência Social em tramitação no Congresso Nacional. Um advogado 
especialista no setor previdenciário e um auditor fiscal aposentado da Receita Federal 

apresentaram as principais alterações incluídas na PEC nº 287/2016 e dados do 
sistema de Seguridade Social.  

 
A audiência pública desta terça-feira (4) foi uma iniciativa dos deputados Evandro 
Araújo (PSC) e Marcio Pacheco (PPL), e resultou na elaboração de um manifesto de 

repúdio à reforma da Previdência que será encaminhado para aos deputados federais. 
 

Segundo Pacheco, a reforma pode inviabilizar a aposentadoria de mais de 70% dos 
brasileiros, por isso a importância de todos conhecerem o que está sendo proposto e 
manifestarem posição contrária à PEC. “Nós temos que esclarecer a população. Muito 

mais do que uma discussão, nós queremos apresentar aqui uma mobilização muito 
forte para demonstrar ao governo que não estamos aceitando a proposta tal como 

está apresentada”. 
 

Para o deputado Evandro Araújo (PSC), a proposta do Governo Federal fere um dos 
preceitos básicos da humanidade. “Nós queremos aqui debater esse assunto e mostrar 
para a população que ela precisa participar desse processo.  

 
A política se faz assim, com a comunidade envolvida e dando sua contribuição. 

Qualquer política de Seguridade Social e de Previdência Social tem que ter como pauta, 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125941
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como regra e como critério a dignidade humana. Aquilo que nós temos estudado dessa 
reforma da Previdência não obedece a esse critério básico”. 
 

O advogado Daisson Portanova, representante do Instituto Brasileiro de Direito 
Previdenciário junto ao Tribunal Regional da 4ª Região no Fórum Institucional 

Previdenciário e membro da Academia Nacional de Seguro e Previdência, apresentou 
um comparativo entre as regras em vigor e o que pode mudar com a aprovação da 

reforma.  
 
Para Portanova, a medida viola direitos básicos e, se aprovada, dificilmente será 

modificada. “O sistema previdenciário exige transformações ao longo do tempo, não 
necessariamente uma transformação tão aguda. Reforma é permanente, a matéria 

previdenciária exige adequações constantes e isso é muito preocupante, porque 
quando o governo pretende fazer uma reforma com uma Emenda Constitucional, que 
é muito difícil de ser alterada em uma próxima gestão, mostra que o governo quer 

engessar a regra para dificultar o acesso ao direito, reduzindo proteção social”. 
 

Já Luís Fernando Rettig, auditor fiscal aposentado da Receita Federal e representante 
no evento do bispo da Diocese de São José dos Pinhais, Francisco Carlos Bach, mostrou 
os números da Seguridade Social nos últimos anos para provar que não há rombo na 

Previdência e, sim, um problema de gestão dos recursos.  
 

“A Previdência Social tem que ser avaliada no conceito maior junto com a Assistência 
Social e Saúde que forma o tripé de uma rede de proteção social. Para financiar a 
Seguridade Social foi criada uma cesta de tributos. Se você compara todas as receitas 

com as despesas da Seguridade Social, ela é superavitária”. 
 

Segundo Rettig, somente a Desvinculação de Receitas da União (DRU) retirou da 
Seguridade Social R$ 582 bilhões nos últimos dez anos. Atualmente, a maior despesa 
do Brasil é com juros e amortização de dívidas. 

 
Também participaram dos debates os deputados Ademir Bier (PMDB), Anibelli Neto 

(PMDB), Claudio Palozi (PSC) e Luiz Claudio Romanelli (PSB), além de representantes 
de diversos sindicatos e de centrais de trabalhadores. 
 

Governo e relator trabalham para fechar reforma da Previdência 

05/04/2017 – Fonte: Exame 

 
O governo está diante da visível resistência a pontos-chave da proposta e 
segue a intenção de produzir já um texto acordado inclusive com senadores 

 
 

Reforma: A polêmica gira em torno da aposentadoria rural, da idade mínima, de regras 
mais suaves de transição, do BPC, a acumulação de aposentadorias e pensões e os 

casos especiais (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) 
 
Brasília – O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-

BA), atuará nos próximos dias em um trabalho “artesanal” de conversas com cada 
bancada e só deve fechar o texto até a próxima quarta-feira, após uma reunião com 

o presidente Michel Temer, sua articulação política e a equipe econômica. 
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A ideia inicial era de que o parecer já pudesse ser conhecido na quinta-feira desta 
semana. 
 

Mas diante da visível resistência de integrantes da base a pontos-chave da proposta e 
seguindo a intenção do governo de produzir já na comissão um texto acordado 

inclusive com senadores, a apresentação do relatório de Oliveira Maia só deve ocorrer 
até quarta-feira da próxima semana. 

 
Até lá, segundo uma fonte que participa das negociações e pediu para não ser 
identificada, o governo e seus interlocutores mantém a determinação de colocar na 

ponta do lápis os diferentes cenários que poderiam surgir caso alguma das sugestões 
de deputados sejam aceitas. 

 
“A estratégia está colocada. Ele (o relator) ia apresentar nesta quinta. Alongou por 
mais uma semana para conversar com cada bancada”, disse, acrescentando que 

enquanto isso vão sendo calculados os impactos de determinados cenários. 
 

A polêmica — e as contas — gira em torno de seis pontos principais: a aposentadoria 
rural, a equiparação da idade mínima para aposentadoria entre homens e mulheres, 
regras mais suaves para a transição, o Benefício da Prestação Continuada (BPC), a 

acumulação de aposentadorias e pensões e os casos especiais envolvendo as polícias 
e professores. 

 
A ideia, segundo um deputado, é fechar um texto em acordo não só com aliados na 
Câmara, mas também no Senado, incluídos aí os dirigentes partidários, de forma a 

estabelecer orientações partidárias aos parlamentares. 
 

“Os deputados não querem se expor inutilmente, para lá na frente a reforma não ser 
aprovada. Por isso precisamos do compromisso do Senado e dos dirigentes 
partidários”, disse esse deputado. 

 
No momento, segundo estimativas informais de parlamentares, o governo ainda não 

conta com os 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência –por se 
tratar de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), é necessário esse mínimo de 
votos para aprovar a matéria. O governo trabalha com a meta de 350 votos, para 

garantir uma margem de segurança. 
 

Uma forma de testar os resultados de tamanha articulação ocorrerá durante a votação 
da reforma trabalhista. A proposta não precisa do quórum de uma PEC, mas ainda 
assim pode servir de termômetro dos ânimos de aliados. 

 
Em outra frente, está nos planos intensificar e melhorar a comunicação, algo 

apontados não só pela oposição –na última audiência pública da comissão especial 
onde a PEC tramita, a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), crítica da proposta, 

afirmou que o governo havia perdido a batalha da comunicação– mas também por boa 
parte dos integrantes da base. 
 

Por se tratar de tema polêmico e ter consequências diretas sobre a vida do cidadão 
comum, relatam parlamentares, as bases eleitorais têm exercido muita pressão sobre 

os deputados. 
 

Relator da reforma da Previdência admite apresentar parecer só depois da 
Páscoa 

05/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A apresentação do relatório sobre a reforma da Previdência, documento que trará as 
mudanças no texto em relação à proposta do governo, pode atrasar ainda mais. 

Embora o relator, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), tenha dito na segunda-
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feira, 3, que o parecer será apresentado na próxima quarta-feira, 12, ele admitiu nesta 
terça-feira, 4, que pode ficar só para depois da Páscoa.  
 

“Se não na semana que vem, porque teremos o feriado da Semana Santa, que de 
certa forma vai dificultar, com certeza, os trabalhos da Câmara, logo em seguida à 

Páscoa”, disse Oliveira Maia. Segundo o relator, é preciso conversar primeiro com as 
bancadas para eliminar possíveis resistências, pois de nada adianta levar à votação 

um texto não acordado. “E se precisar demorar mais (a apresentação do relatório), 
demorará”, adiantou.  
 

A regra de transição é um dos pontos mais polêmicos da reforma, considerado de difícil 
consenso. A proposta do governo é que homens acima de 50 anos e mulheres acima 

de 45 anos tenham de trabalhar 50% a mais do tempo que falta para a aposentadoria, 
como uma espécie de pedágio. Mas essa regra é considerada muito dura pelo relator, 
que tem se reunido com as bancadas de partidos da base aliada para ouvir as 

demandas. Nesses encontros, a postura do deputado tem sido a de falar menos e ouvir 
mais.  

 
Outro ponto que deve sofrer alterações é a aposentadoria rural, que teria regras iguais 
de idade mínima (65 anos) e tempo mínimo de contribuição (25 anos) que os 

trabalhadores urbanos, segundo a proposta do governo. O relator avalia que esses 
dois pontos são passíveis de negociação, mas considera que a cobrança de uma 

contribuição individual dos agricultores não deve ser mexida. Hoje, há apenas 
contribuição sobre o valor da produção que for comercializada.  
 

Ontem, Oliveira Maia assegurou que pretende manter a instituição de idade mínima 
de 65 anos. O relator disse ainda que não tem recebido reclamações sobre a fixação 

dessa idade para homens, apenas para mulheres, mas ressaltou que pretende manter 
o mesmo parâmetro entre os gêneros.  
 

Técnicos do governo têm buscado defender o texto enviado originalmente para 
preservar o impacto fiscal previsto com a reforma da Previdência. Em dez anos, a 

estimativa é economizar cerca de R$ 740 bilhões. Mas, nos bastidores, o mantra tem 
sido “aliar” o técnico e o político. “O ponto de equilíbrio vai se determinando de modo 
dinâmico”, diz uma fonte.  

 
Os técnicos também trabalham em uma solução para a exclusão dos servidores 

estaduais e municipais do alcance da reforma da Previdência, medida com a qual o 
presidente Michel Temer se comprometeu pessoalmente em pronunciamento. Nos 
Estados com maior dificuldade de equilibrar suas previdências, técnicos receberam 

reticentes essa notícia e, nos bastidores, dizem até não saber de qual instrumento 
jurídico o governo federal se valerá para fazer essa separação. 

 

Temer acha possível aprovar reforma da Previdência entre junho e julho 

05/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O presidente Michel Temer disse nesta terça-feira, 4, em rápida entrevista que acha 

possível que a reforma da Previdência seja aprovada entre junho e julho. O 
peemedebista não descarta, porém, a possibilidade de ter algumas alterações pelos 

parlamentares no texto original em comum acordo com o governo.  
 
Perguntado se o governo estuda colocar salvaguardas para os trabalhadores na 

reforma da Previdência, Temer disse que se houver necessidade será feito, mas 
ressaltou que o artigo sétimo da Constituição garante os direitos dos empregados. 

“Aqui no Brasil nós achamos que se não tiver na lei não vale. Então é preciso ler a lei 
maior.” 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-acha-possivel-aprovar-reforma-da-previdencia-entre-junho-e-julho/


Reforma da Previdência pode ser alterada pelo Congresso, diz Temer 

05/04/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

O presidente Michel Temer afirmou, em evento em São Paulo nesta terça-feira (4), 
que o Planalto já admite que a reforma da Previdência sofra alterações no Congresso 

para que seja aprovada com celeridade. 
Segundo Temer, "o importante, simbolicamente, é aprovar uma reforma da 

Previdência".  
 
"Se é preciso fazer uma ou outra negociação, nós temos que realizar para aprova-la", 

afirmou, em um evento direcionado a investidores em São Paulo. Ele não detalhou 
quais seriam os ajustes que a reforma receberia. "Nós mandamos uma reforma que 

nós entendemos que deva durar 30 anos, 25 anos. Agora, evidentemente o senhor 
dessa reforma é o Congresso Nacional, que está conversando conosco. O relator e os 
membros das comissões conversam comigo permanentemente e nós vamos fazendo 

adequações", disse. 
 

"Não queremos ditatorialmente impor essa ou aquela regra. Queremos sim ter a 
compreensão da absoluta necessidade dessa reforma. Para desfazer muitas 
inverdades que são divulgadas em relação ao tema." Depois, a jornalistas, ele disse 

que espera que a votação da reforma seja feita até o meio do ano e que eventuais 
adequações estejam "em comum acordo com o governo". 

 
Em discurso de meia hora, o presidente voltou a defender medidas aprovadas em sua 
gestão, como o teto para gastos públicos, e outras propostas que ainda tenta aprovar, 

como a reforma trabalhista. 
 

INFLAÇÃO 
Temer afirmou que a expectativa é que, no fim do ano, a inflação esteja abaixo do 
centro da meta, de 4,5%, e pediu aos investidores que divulguem que "a confiança 

está sendo restabelecida no país". O ministro Henrique Meirelles, também presente no 
evento, disse que a inflação ficaria em 4,10% ou 4,12% neste ano. "A inflação 

claramente deve ser abaixo da meta, mas ainda é cedo para dizer alguma coisa", 
afirmou. 
 

"O Banco Central é que está fazendo previsões mais acuradas e certamente, no 
próximo relatório de inflação, aí sim o BC terá uma previsão bastante precisa", disse. 

Questionado se ele acreditava ser possível a previsão do presidente se concretizar ele 
disse apenas "Vamos esperar". 
 

O presidente está em agenda em São Paulo desde esta segunda (3). Ao chegar, ele 
participou de um jantar com líderes tucanos no Palácio dos Bandeirantes, sede do 

governo estadual. Na manhã desta quarta, discursou em um evento da Unicef (braço 
da ONU para a infância) e disse que o bem-estar das crianças de um país depende de 

um governo com as contas em dia. 
 

Meirelles diz que cálculo que mostra superávit da Previdência ‘é enganoso’ 

05/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira, 4, que aqueles 
que negam a existência de um déficit na Previdência usam um argumento “falacioso”.  
 

“Se considerarmos só as despesas do INSS, aí sim você poderia indicar 
enganosamente um superávit. Mas se considerar todas as despesas relacionadas à 

seguridade social, o déficit é de R$ 150 bilhões”, rebateu o ministro, após participar 
de evento em São Paulo organizado pelo jornal britânico Financial Times.  
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Ainda sobre a Previdência, o ministro afirmou que tem feito reuniões com 
parlamentares de partidos da base aliada do governo, “não da oposição”, e disse que 
o debate é intenso.  

 
“Estamos bastante confiantes na aprovação da reforma”, declarou.  

 
Questionado sobre a retirada dos servidores estaduais e municipais da proposta de 

reforma enviada pelo governo, Meirelles reforçou a tese do governo de que a exclusão 
destas categorias foi uma tentativa de respeitar a autonomia dos entes da federação, 
que, conforme disse, devem fazer as suas próprias reformas.  

 
Em relação à idade mínima de 65 anos, o ministro saiu em defesa da regra ao 

argumentar que os mais pobres já se aposentam com essa idade porque não 
conseguem o benefício por meio do tempo mínimo de contribuição, uma vez que, por 
serem menos escolarizados, têm menos acesso ao mercado de trabalho formal.  

 
Além disso, Meirelles voltou a reforçar que a reforma da Previdência tenta garantir a 

estabilidade fiscal e evitar que as contas do governo federal cheguem à situação de 
calamidade financeira vivida pelo Estado do Rio de Janeiro. “O importante é que todos 
tenham a garantia de que receberão a aposentadora”, afirmou.  

 
Ao comentar a previsão do governo de chegar ao quarto trimestre de 2017 com um 

crescimento econômico de 2,7% em relação aos últimos três meses de 2016, Meirelles 
destacou que, se confirmada, a expansão representará uma “mudança extraordinária” 
no comportamento da economia brasileira, após lembrar que o PIB recuou 3,6% no 

ano passado. 
 

Relator da Previdência diz ser ‘muito difícil’ desvincular BPC do mínimo 

05/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O relator da reforma da previdência na Câmara, deputado Arthur Maia (PPS-BA), 
afirmou na noite desta terça-feira, 4, que considera “muito difícil” a Casa aprovar a 

desvinculação do valor do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ao salário mínimo, 
como proposto pelo governo no texto original.  
 

“Será muito difícil esta Casa aprovar essa desvinculação”, disse Maia durante reunião 
com a bancada do PSB na Câmara.  

 
O deputado baiano declarou, porém, que ainda não decidiu se vai retirar de seu 
parecer a desvinculação do benefício, proposta pelo governo no texto original da 

reforma. “Não sei ainda. Só vou dar essa posição depois que ouvir todas as bancadas”, 
disse. Questionado se, ao considerar difícil a aprovação, estaria sinalizando que vai 

retirar, disse: “Estou dizendo que não sei, você está dizendo que sei. Então você tire 
sua conclusão”.  

 
O BPC é um benefício de um salário mínimo pago a pessoas com deficiência e idosos 
acima de 65 anos de baixa renda.  

 
Para ter direito ao benefício, é necessário comprovar que a renda por pessoa do grupo 

familiar é menor que 1/4 do salário mínimo vigente. Por se tratar de um benefício 
assistencial, não é necessário ter contribuído ao INSS para ter direito a ele.  
 

O benefício, porém, não paga 13º salário e não deixa pensão por morte. (Colaborou 
Idiana Tomazelli) 

 
 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/relator-da-previdencia-diz-ser-muito-dificil-desvincular-bpc-do-minimo/


Regina Sousa cita documento da CNBB contra reforma da Previdência 

05/04/2017 – Fonte: Notícias do Senado 
 

 
Moreira Mariz/Agência Senado 
 

A senadora Regina Sousa (PT-PI), em pronunciamento nesta terça-feira (4), leu nota 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) sobre a reforma da Previdência.  

 
Os membros da entidade manifestam apreensão com a proposta, contestam os 
números sobre a seguridade social apresentados pelo governo e pedem “total 

envolvimento da sociedade” na discussão parlamentar da reforma. 
 

Ainda segundo a nota – apresentada pela senadora como posição oficial da Igreja 
Católica a ser lida em todas as missas -, o governo propõe mudanças na Previdência 

sem seguir parâmetros éticos, o que pode pôr em risco conquistas históricas do povo 
brasileiro. 
 

- A reforma da Previdência é o que nos une e está unindo toda a população brasileira. 
O governo já começa a fazer recuos: vai manter a diferença entre homens e mulheres 

– afirmou 
 

Renan provoca Temer na briga interna do PMDB: “Parece a seleção do Dunga” 

05/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Líder do PMDB no Senado continua ameaçando romper com o governo 

 
Edilson Rodrigues/Agência Senado  
 

Líder do maior partido do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) declarou que, se 
continuar como está, “o governo vai cair para um lado e o PMDB para o outro”. Em 

conversa reservada com jornalistas, nesta terça-feira (4) Renan destacou que “o 
governo é temporário”, diferentemente da legenda, “que já prestou relevantes 
serviços para o País e vai continuar prestando”. “Com o governo do deputado cassado 

Eduardo Cunha eu já rompi, vou aguardar o próximo”, ironizou. 
 

Renan voltou a criticar as principais medidas econômicas defendidas pelo governo. “O 
PMDB vai ter de patrocinar as reformas vindas do Planalto sem discutir? Se continuar 
assim, vai cair o governo para um lado e o PMDB para o outro. É uma questão política, 

não é pessoal”, reforçou. Renan considera que a votação da reforma da Previdência 
no Senado só deve ocorrer no segundo semestre. “Se chegar”, ponderou, 

considerando que a matéria não seja nem sequer aprovada na Câmara. 
 
Apesar de ter subido o tom contra o governo nas últimas semanas, Renan disse que a 

temperatura está “normal”. “É quente assim mesmo”, brincou. Ele afirmou que desde 
que o ministro Henrique Meirelles (Fazenda) assumiu, no ano passado, deixou claro 
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que “não dava para diminuir a inflação agravando a recessão” e que está apenas 
mantendo a sua coerência. “Não se trata de quantos senadores estão com Renan, e 
sim quantos apoiam as divergências sobre as medidas do governo”. 

 
Ele voltou a comparar a atual gestão com o período em que a seleção brasileira era 

treinada por Dunga. “O Brasil está cobrando que o governo parece mal escalado. O 
governo como está parece a seleção do Dunga. Queremos a seleção do Tite para dar 

a escalação do País”, comentou, referindo-se ao atual técnico. Renan avalia que “o 
governo está errando ao aumentar impostos e ao reonerar”. “Não precisa mudar o 
técnico, nem o time, apenas aproveitar melhor os que estão aí”, continuou. 

 
Na noite desta terça-feira, Renan organiza um jantar na casa da senadora Kátia Abreu 

(PMDB-TO) com a bancada do PMDB em busca de apoio no embate que trava com o 
Palácio do Planalto contra a condução das reformas econômicas. Segundo o 
peemedebista, o objetivo será “construir convergências” com os parlamentares. “A 

senadora Kátia costuma servir aratu. Vai ser maravilhoso”, disse o líder da bancada 
sobre o encontro. 

 

BNDES tem papel de indutor de governança corporativa, diz Maria Silvia 

05/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) tem o papel de ser o 

indutor de governança corporativa de uma companhia. Segundo a presidente do banco 
de fomento, Maria Silvia Marques, já está sendo praticada a exigência de uma série 
de requisitos para a entrada do banco no capital de uma empresa, assim como para o 

empréstimos de recursos.  
 

“Há muita atenção do banco nisso”, disse Maria Silvia, em evento, em São Paulo, nesta 
terça-feira, 4.  
 

Compartilhamento de garantias  
Na próxima semana, o BNDES deverá anunciar mudanças no compartilhamento de 

garantias, disse Maria Silvia. Segundo ela, essa questão já foi discutida com os bancos 
públicos e privados.  
 

“Sob dadas condições, deverá haver um tratamento mais equitativo no 
compartilhamento, na fase anterior ao compliance de garantias”, disse Maria Silvia.  

Segundo ela, essa é uma das medidas nas quais o Banco trabalha para estimular a 
participação do setor privado nos investimentos e a adoção de boas práticas.  
 

A presidente do banco disse ainda que estão em estudo debêntures em duas sérias, 
para diferentes investidores. Relatou ainda que um acordo foi estabelecido com o 

Banco mundial para atuar como âncora em debêntures.  
 

Recursos do Tesouro  
O BNDES não conta com a possibilidade de receber recursos do Tesouro, de acordo 
Maria Silvia. “O banco não depende nem nunca dependeu totalmente do Tesouro”, 

afirmou.  
 

Ela destacou que o BNDES sempre captou recursos no mercado e está se preparando 
para voltar a acessar essa fonte de recursos. Não deu, porém, mais detalhes sobre 
eventual captação a ser feita pelo banco. Mencionou ainda que o BNDES tem uma 

“fonte de recursos estável e de longo prazo”, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), e que a instituição tem o papel de “indutora de governança corporativa”.  

 
Otimismo  
A presidente do BNDES disse estar otimista com a retomada da liberação de 

empréstimos represados para construtoras devido à Operação Lava Jato. Durante o 
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4º Forum de Investimento do Bradesco BBI, Maria Silvia afirmou que as companhias 
que fecharem acordos de leniência terão acesso aos recursos após a assinatura de um 
termo de compliance.  

 
“Se determinado construtor descumprir o termo de compliance ou de leniência, haverá 

cross default (vencimento antecipado de todas as dívidas)”, destacou.  
 

Maria Silvia afirmou ainda que, para o BNDES, esses acordos são muito importantes e 
que deixam as empresas com cadastro positivo na instituição. Ela mencionou que 
Andrade Gutierrez e Galvão Engenharia já tiveram seus empréstimos retomados.  

 
A imprensa chegou a ser barrada na palestra da presidente do BNDES. Mas minutos 

depois de todos os jornalistas serem desalojados, a decisão foi revista. “Transparência. 
Temos investido muito nisso”, afirmou Maria Silvia, durante a palestra. 

BC erra projeção em relatório e correção indica inflação ainda menor 

05/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Duas das principais projeções divulgadas na semana passada no Relatório Trimestral 
de Inflação (RTI) do Banco Central estavam erradas. O problema foi divulgado pela 
própria instituição que corrigiu os números e citou “erro operacional”.  

 
O problema atingiu projeções no cenário de referência e no quadro híbrido com câmbio 

projetado pelo mercado e a taxa Selic constante. Corrigidos, os números indicam 
inflação ainda menor para os anos de 2017 e 2018. Essas estimativas estão entre os 
itens mais aguardados pelo mercado financeiro no documento.  

 
Em uma nota divulgada à imprensa no início da noite desta terça-feira, 4, o BC cita 

que “em 4 de abril de 2017 foi corrigido erro operacional no cálculo dos valores 
referentes às projeções de inflação”.  
 

As estimativas erradas foram publicadas no capítulo 2 do Relatório de Inflação e 
indicavam os valores referentes à projeção central e aos intervalos de probabilidade 

de dois dos quatro cenários publicados pelo BC.  
 
No cenário de referência – aquele com juros e câmbio constantes, a projeção para a 

inflação em 2017 era de 3,9%. Corrigido, o cenário passa a prever alta dos preços de 
3,6%. Também estava errada a previsão para 2018 no mesmo cenário, que estimava 

alta do IPCA de 4%. Corrigida, a previsão indica alta dos preços de 3,3% – bem perto 
do piso da meta de inflação de 3%.  
 

Também estava errada a projeção do cenário híbrido que usa juros constantes e a 
trajetória do dólar prevista pelo mercado na pesquisa Focus. Nesse quadro, a previsão 

errada para o IPCA em 2017 indicava 3,9%. Corrigido, o cenário passa a indicar alta 
de 3,7%. Para 2018, a estimativa errada indicava inflação de 4,2%. Corrigida, a 

previsão passou a indicar alta de 3,5%.  
 
O texto que acompanha o cenário de referência também foi ajustado. “A projeção é 

menor do que no cenário anterior porque, como a trajetória da inflação é de queda, o 
pressuposto de taxa de juros nominal constante resulta em aumento na taxa de juros 

real, pressionando ainda mais a inflação para baixo”, cita o texto corrigido.  
 
A versão anterior terminava com a avaliação sobre o juro real um pouco diferente: 

“pressionando ainda mais a inflação para baixo em horizontes mais longos”. 
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No Senado, Ilan destaca avanço no combate à inflação e flexibilização 

monetária 

05/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, considerou nesta terça-feira, 4, que 

houve avanço no combate à inflação no País e citou que o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) estava em 11% em um pico recente e deve fechar o ano 

“em 4%, 4,5%”. “Isso está permitindo uma flexibilização monetária talvez não da 
forma que pensávamos”, afirmou, em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE) do Senado.  

 
Esse processo de flexibilização monetária, acrescentou, abriria espaço para se discutir 

com mais aprofundamento outras questões, como o spread bancário. “Isso que se 
torna mais fácil quando a taxa básica começa a recuar”, completou.  
 

Ilan Goldfajn reafirmou a perspectiva de que o juro real da economia brasileira deve 
continuar em tendência de queda. Para isso, o banqueiro central defende a 

continuidade da agenda de reformas. “Hoje, quando comparamos com a inflação 
projetada em 12 meses, o juro real caiu para 5%. Entendemos e queremos avançar 
mais”, disse.  

 
Durante audiência pública na CAE no Senado, o presidente do BC lembrou que no 

passado recente o juro real chegou a tocar os 9% ao ano e tem caído gradativamente. 
Para continuar esse processo, Ilan Goldfajn defende “continuar com a agenda de 
reformas”.  

 
Ainda sobre o custo do crédito, o presidente do BC defendeu que a adoção da Taxa de 

Longo Prazo (TLP) – em substituição à Taxa de Juro de Longo Prazo (TJLP) – também 
ajudará a economia ao oferecer mais previsibilidade e segurança. “Estamos 
convencido de que isso vai levar à redução da taxa estrutural. Portanto, a própria TLP 

deve ter trajetória positiva ao longo do tempo”, disse. “A TLP terá uma transição lenta 
e há espaço para fazer reformas ao longo do tempo”, completou.  

 
Estabilização  
O presidente do Banco Central repetiu que já existem sinais de estabilização na 

economia brasileira, e citou não apenas a volta da geração de empregos, como 
também a melhora da produção industrial.  

 
“A situação ainda não é a que vamos ter daqui a um ou dois anos. Mas há sinais de 
estabilidade e de que o pior pode ter ficado para trás”, afirmou. “Há projeções de que 

o ultimo trimestre de 2017 crescerá 2,7% em relação ao fim de 2016. E a previsão de 
crescimento é maior para 2018”, completou.  

 
Inadimplência  

Questionado pelos senadores sobre as altas taxas de juros e spreads cobrados pelos 
bancos no Brasil apesar da queda na Selic, o presidente do Banco Central alegou que 
não há uma única razão, mas a soma de vários motivos.  

 
Ele citou que o Sistema Financeiro Nacional tem inadimplência maior e taxa de 

recuperação menor que o verificado o resto do mundo, além de impostos e exigências 
de depósitos compulsórios mais altos. Ele admitiu que é preciso também “trabalhar a 
questão da concorrência” no mercado bancário.  

 
Ilan citou que os calotes a bancos no ano passado causaram um prejuízo de R$ 125 

bilhões. Ainda assim, as instituições registraram um lucro de R$ 80 bilhões em 2016. 
“Ou seja, o bom pagador paga taxas maiores para compensar os maus pagadores. 
Temos que defender os bons pagadores”, avaliou.  
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Segundo ele, quando existem garantias as taxas de juros podem ser muito menores. 
Por isso, ele citou instrumentos como Letra Imobiliária Garantida (LIG), que está em 
audiência pública e pode melhorar o financiamento de longo prazo. “O cadastro 

positivo também é um instrumento nesse sentido, mas hoje é uma lista incompleta. 
Por isso propomos que a entrada no cadastro seja automática”, completou.  

 
Ele elencou ainda a ação do BC em “fazer uma limpa” nos compulsórios, mas admitiu 

que ser difícil reduzir os impostos para o setor em um contexto de ajuste fiscal.  
 
Por fim, reconheceu ser preciso incentivar que os grandes bancos concorram entre si, 

e com os pequenos e médios, inclusive com as cooperativas de crédito. “Existem 
muitos bancos pequenos e médios e temos que dar condições para que eles 

concorram.  
 
Segmentamos os bancos em cinco camadas e, quanto mais complexo for o banco, 

mais exigências e regulação haverá. A única coisa que não pode é aumentar o risco 
do sistema”, afirmou, citando que iniciativa também está em consulta pública.  

 
O presidente do BC criticou ainda o fato de o Brasil ser o único país do mundo que 
depende de decreto presidencial para autorizar entrada e saída de bancos estrangeiros 

do mercado nacional. “Podemos facilitar isso, passando essa atribuição para o Banco 
Central. Quem quiser vir para o nosso sistema poderá vir e será bem vindo”, afirmou.  

 
Ele relatou que apesar de bancos de países avançados estarem saindo do Brasil, há 
instituições de países emergentes que entram. “Com a economia se recuperando e o 

risco caindo, isso vai incentivar mais bancos a entrarem no Brasil. Claro que há um 
tempo de defasagem, mas a tendência é por aí”, concluiu.  

 
Câmbio  
Ilan Goldfajn disse ainda que a autoridade monetária permite a livre tendência do 

mercado de câmbio, mas isso não impede a instituição de realizar uma drástica 
redução do estoque de contratos de swap cambial. Ao todo, disse, a estratégia teve 

efeito equivalente à compra, pelo BC, de US$ 90 bilhões do mercado.  
 
“O estoque de swap caiu de US$ 108 bilhões para US$ 18 bilhões no fim de março. 

Isso significa que o BC acabou comprando esses US$ 90 bilhões de diferença. 
Deixamos a tendência do sistema funcionar, mas estamos reduzindo o estoque de 

swap, o que significa comprar dólar ao longo do tempo”, afirmou.  
 
Ele explicou aos senadores que o câmbio no Brasil tem oscilado conforme “variáveis 

fundamentais”. O presidente do BC lembrou que o real se desvalorizou durante a crise 
recente, mas tem se valorizado conforme a dissipação do risco Brasil.  

 
Mais recentemente, o real voltou a se valorizar alinhado com a alta do preço das 

commodities. “O câmbio reflete essas variáveis fundamentais”, disse. “Mas é claro que 
taxa de câmbio não agrada sempre a todos.”  
 

O presidente do BC citou ainda que a volatilidade implícita do mercado de câmbio no 
Brasil dos últimos meses tem sido uma das menores da história. 

 

Inflação para famílias com renda até 2,5 salários mínimos é de 4,24% 

05/04/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
Em todo o país, o Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1), que mede a 

inflação para famílias com renda até 2,5 salários mínimos, ficou em 0,56% em março. 
A taxa é superior ao 0,07% de fevereiro. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), 
o IPC-C1 acumula taxas de 1,18% no ano e 4,24% em 12 meses. 

 

http://www.bemparana.com.br/noticia/496257/inflacao-para-familias-com-renda-ate-25-salarios-minimos-e-de-424


A taxa do IPC-C1 em março ficou abaixo do Índice de Preços ao Consumidor – Brasil 
(IPC-BR), que mede a inflação para todas as faixas de renda e que ficou em 0,47% 
naquele mês. No acumulado de 12 meses, no entanto, a taxa do IPC-C1 ficou abaixo 

dos 4,55% do IPC-BR. 
 

Preços de alimentos sobem 
O avanço do IPC-C1 entre fevereiro e março foi impulsionado por acréscimos nas taxas 

de cinco das oito classes de despesa que compõem o índice, com destaque para 
alimentação, que passou de uma deflação (queda de preços) de 0,45% para uma 
inflação de 0,60%, e para habitação, cuja taxa cresceu de 0,27% para 1,22%. 

 
Também tiveram alta na taxa do IPC-C1, as classes de despesa saúde e cuidados 

pessoais (de 0,32% para 0,61%), vestuário (de -0,37% para 0,11%) e despesas 
diversas (de 0,36% para 1,01%). 
Três classes de despesa tiveram queda na taxa: transportes (de 0,72% para -0,15%), 

comunicação (de -0,02% para -1,53%) e educação, leitura e recreação (de 0,67% 
para -0,19%). 

 

IPC-C1 (baixa renda) sobe 0,56% em março ante 0,07% em fevereiro, revela 

FGV 

05/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A inflação percebida pelas famílias de baixa renda registrou alta de 0,56% em março, 
após o avanço de 0,07% em fevereiro, de acordo com o Índice de Preços ao 
Consumidor – Classe 1 (IPC-C1) divulgado na manhã desta quarta-feira, 5, pela 

Fundação Getulio Vargas (FGV).  
 

O indicador é usado para mensurar o impacto da movimentação de preços entre 
famílias com renda mensal entre um e 2,5 salários mínimos. Com o resultado, o índice 
acumulou alta de 1,18% no ano. Em 12 meses, a taxa do IPC-C1 ficou em 4,24%, 

segundo a FGV.  
 

Em março, a inflação da baixa renda ficou acima da variação da inflação média apurada 
entre as famílias com renda mensal entre um e 33 salários mínimos, obtida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor – Brasil (IPC-BR), que teve alta de 0,47% no mês. No 

acumulado em 12 meses, entretanto, a taxa do IPC-BR foi superior, aos 4,55%. 
 

Alta de 0,38% no IPC-Fipe do 1º tri é a mais baixa em 19 anos 

05/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A despeito da volta do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe) para o campo de alta, a inflação na capital paulista fechou 

o primeiro trimestre com o menor resultado para o período em 19 anos. No intervalo 
de janeiro a março, o IPC acumulou inflação de 0,38%, sendo o nível mais baixo desde 

1998.  
 
No primeiro trimestre de 1998, o IPC teve queda acumulada de 0,15%. Em março de 

1998 o índice recuou 0,23%, ficando inferior à alta de 0,14% apurada no terceiro mês 
deste ano, depois de ceder 0,08% em fevereiro.  

 
Para o coordenador do IPC-Fipe, André Chagas, o quadro de desinflação deve 
continuar nos próximos meses, com a inflação na cidade de São Paulo devendo fechar 

em 4,26%. Em 2016, o IPC foi de 6,54%. “A inflação de longo prazo deve retornar 
para um nível na faixa de 4,00%. A expectativa é que a inflação brasileira entre num 

processo de preços mais brando”, estima. 
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Demanda melhora e contração de serviços perde força em março, mostra PMI 

05/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil 
 

A demanda melhorou em março e o volume de entrada de trabalhos cresceu pelo 
segundo mês seguido e o ritmo de contração do setor de serviços do Brasil voltou a 
perder força, apontou o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) 

divulgada nesta quarta-feira. 
 

O PMI de serviços do Brasil avançou a 47,7 em março de 46,4 no mês anterior, 
permanecendo abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração pelo 25º 
mês seguido.  

 
Apesar disso, esse é o melhor nível em dois anos, com o volume de produção 

crescendo nos setores de Intermediação Financeira e de Hotéis e Restaurantes e 
apresentando reduções mais fracas no restante. 

 
"Os dados de PMI para o Brasil reforçam a percepção de que o declínio econômico 
acabou e que a única direção é para cima. Finalmente existe uma luz no fim do túnel", 

avaliou a economista do IHS Markit Pollyanna De Lima. 
 

O aumento dos novos trabalhos no setor de serviços reflete preços menores de vendas 
dos fornecedores de serviços em março, em consequência de pressões da concorrência 
e tentativa de encorajar a demanda, apesar dos custos mais altos de insumos. 

 
Ainda assim, o número de funcionários diminuiu mais no setor de serviços em março, 

com alguns entrevistados buscando reduzir os custos e outros citando perda de 
contratos existentes e reestruturação das empresas. 
 

Em relação ao futuro, a pesquisa apontou recorde de alta de cinco meses no otimismo, 
com quase 60 por cento dos entrevistados indicando sentimento positivo sobre as 

perspectivas para daqui a 12 meses.  
 
Com o primeiro aumento no volume de produção e de novos pedidos em pouco mais 

de dois anos, o PMI da indústria também indicou ritmo menor de contração em março, 
levando o PMI Composto do Brasil à máxima de 25 meses de 48,7 em março, de 46,6 

em fevereiro. 
 

Meirelles mostra que pagamento de juro como proporção do PIB caiu para 
6,2% 

05/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta terça-feira, 4, que, como 
resultado das reformas implementadas ou anunciadas pelo governo, houve uma queda 

“substancial” na percepção de risco da economia brasileira. 
 

Entre os resultados da redução no risco-País, o pagamento de juros da dívida do 
governo caiu de 9% para 6,2% como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), 
conforme expôs o titular do ministério da Fazenda ao discursar em fórum promovido 

em São Paulo pelo jornal britânico Financial Times e pelo escritório de advocacia norte-
americano Paul Hastings. 

 
Em sua fala, Meirelles considerou a queda do risco como um “dado de maior 

importância” e destacou que a confiança da indústria, do comércio e da agricultura, 
assim como do consumidor, vem se recuperando num momento em que o País tenta 
sair, segundo o ministro, da maior recessão de sua história. 
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Numa resposta a críticas de que a política econômica se concentra apenas no ajuste 
fiscal, o ministro da Fazenda frisou que o governo tem trabalhado também em medidas 
para aumentar a capacidade de crescimento da economia e está promovendo uma 

“revolução” na administração do setor público. 
 

Após dizer que sua equipe está trabalhando em medidas para facilitar a abertura de 
empresas no País, Meirelles foi questionado por um investidor estrangeiro que estava 

na plateia se o governo também facilitaria o fechamento de companhias, já que, 
segundo o participante do fórum, há uma fama de que o País é “fácil de entrar, mas 
difícil de sair”. 

 
Em resposta, Meirelles assinalou que, quando se simplifica o sistema, todos os 

processos são facilitados, inclusive o encerramento de empresas. Segundo ele, o 
compromisso do governo é reduzir a burocracia das empresas no prazo de um ano. 
 

Governo está comprometido com logística e infraestrutura, diz ministro 

05/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, criticou a 
estratégia adotada pelo governo da presidente Dilma Roussef em relação às 

concessões de projetos de infraestrutura, afirmando que, no passado, se trocou a 
“aritmética pela ideologia” nessa área.  

 
“Tivemos que rever o modelo para que as concessões tomassem outro rumo”, disse 
Quintella, durante cerimônia de abertura da Intermodal, em São Paulo, ressaltando 

ainda que, atualmente, se prioriza a viabilidade econômica e a segurança jurídica dos 
contratos. “Estamos atraindo investidores privados e retomando a credibilidade de 

quem quer fazer negócios.”  
 
Falando para uma plateia composta, em sua maioria, por investidores tanto brasileiros 

quanto estrangeiros, o ministro afirmou que o governo federal está amplamente 
comprometido com o setor de logística e com os investimentos em infraestrutura, 

estando aberto às parcerias com o setor privado.  
 
“O governo está ciente da importância do papel de prover infraestrutura para que o 

setor privado possa desenvolver suas atividades de forma criativa”, avaliou. “Estamos 
cientes que as parcerias são essenciais para a economia e imprescindíveis para o 

Brasil”.  
 
Quanto aos investimentos em infraestrutura, Quintella ressaltou que o governo tem 

procurado realizar aportes em todos os modais, mas priorizando a conclusão de obras 
inacabadas ou com alto grau de execução, mas que estavam paralisadas.  

 
“O investimento em infraestrutura e a intermodalidade são fundamentais e, para isso, 

a participação do privado é imprescindível”, concluiu.  
 
Leilões de ferrovias  

Quintella afirmou que, no setor ferroviário, o governo tem como meta leiloar até o fim 
do ano a Ferrogrão, a ferrovia Norte-Sul e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol).  

 
“Também foi priorizada a renovação antecipada de cinco concessões ferroviárias”, 
disse Quintella, referindo-se aos projetos da MRS Logística, Estrada de Ferro Carajás, 

ferrovia Vitória-Minas, FCA e Rumo (Malha Paulista). Segundo o ministro, tais 
renovações poderão destravar investimentos de até R$ 25 bilhões na malha ferroviária 

do País.  
 
“O Brasil é um destino certo para investidores nacionais e internacionais”, disse o 

ministro. “O País nunca precisou tanto de parcerias quanto agora”.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-esta-comprometido-com-logistica-e-infraestrutura-diz-ministro/


Quanto aos leilões dos aeroportos de Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e Florianópolis 
e dos terminais portuários STM 04 e 05, em Santarém (PA), Quintella voltou a afirmar 
que as disputas foram bem sucedidas, destacando os investimentos que serão 

realizados nesses ativos.  
 

“Tivemos competitividade e uma disputa extremamente acirrada, ficamos muito 
felizes”, avaliou, referindo-se aos aeroportos. “Temos certeza que, com essas 

operadoras, teremos o melhor serviço oferecido à população”.  
 
Em relação ao setor portuário, Quintella lembrou que, além do leilão dos terminais no 

Pará, o governo também renovou a concessão de dois terminais, em Salvador e 
Paranaguá, e trabalha para a finalização do novo decreto do setor portuário. 

“Queremos dar uma nova dinâmica ao setor e atrair mais investimentos.” 
 

Ministério intervém na Infraero e anula concessões de terminais de carga 

05/04/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

O ministério dos Transportes fez uma intervenção na Infraero, estatal que administra 
aeroportos, e decidiu anular concessões de terminais de carga feitas pela empresa 
nesta terça-feira (4).  

 
Essa medida foi tomada depois de uma reunião entre o ministro Moreira Franco 

(Secretaria-Geral da Presidência), o ministro dos Transportes, Maurício Quintella, e o 
secretário de aviação civil, Dario Reis Lopes.  
 

Na pauta, estavam os problemas que a Infraero vem causando ao ministro, que tenta 
levar adiante um plano para reestruturar a estatal. Com a decisão desta terça, foram 

canceladas as duas concorrências para os terminais de carga de Goiânia (GO) e 
Curitiba (PR) que já tinham sido feitas em meados de março. Também foram 
suspensas as próximas licitações previstas para Vitória (ES) e São José dos Campos 

(SP) já foram suspensas.  
 

A Infraero começou esses processos, mas um parecer jurídico do Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil apontou que a estatal não poderia fazer esse tipo 
de concessão por prazo longo. Somente o ministério dos Transportes, como poder 

concedente, teria direito de realizar a concorrência ou delegar à empresa. Ela, no 
entanto, não poderia tomar essa iniciativa à revelia do ministério.  

 
Além da intervenção nas concessões de terminais de carga, o ministério também 
determinou que um contrato para permitir a operação de um posto de abastecimento 

de aeronaves no Aeroporto de Fortaleza só seja renovado até a entrada do novo 
concessionário que vai administrar o aeroporto (a alemã Fraport), após vencer 

concorrência no mês passado.  
 

DISPUTAS O desentendimento entre a direção da Infraero e o Ministério dos 
Transportes vem desde o final do ano passado e reflete uma disputa política entre alas 
diferentes do PR (Partido da República), que está na base de sustentação do presidente 

Michel Temer.  
 

A Infraero vinha tomando medidas que contrariavam orientação do ministro Maurício 
Quintella.  
 

Dentre elas, estavam as discussões da reabertura do aeroporto da Pampulha, em 
Minas Gerais, para voos entre Estados, e a privatização de outros aeroportos 

lucrativos, que o ministro pretende manter na estatal.  
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/496208/ministerio-intervem-na-infraero-e-anula-concessoes-de-terminais-de-carga


Contas de luz tendem a manter bandeira vermelha durante todo o ano, diz 

Aneel 

05/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
As contas de luz do consumidor devem permanecer com bandeira vermelha durante 

todo o ano. De acordo com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), Romeu Rufino, é improvável que as tarifas de energia retomem a bandeira 

verde até o fim deste ano, pois foi necessário acionar usinas térmicas mais caras já 
no fim de março, antes mesmo do início do período de seca em algumas regiões do 
País.  

 
“Se hoje já se justifica a bandeira vermelha, não é provável que essa situação se 

reverta até o início do próximo período úmido, em novembro”, afirmou Rufino. “Muito 
provavelmente, no período seco, não haverá reversão.”  
 

Mesmo que as chuvas venham acima da média histórica durante os próximos seis 
meses, as chances de que os reservatórios das hidrelétricas das regiões Sudeste, 

Centro-Oeste e Nordeste se recuperem nesse período são baixas, explicou Rufino, o 
que impossibilita o retorno da bandeira verde, sem cobrança adicional na conta de luz.  
 

Na semana passada, a Aneel decidiu que as contas de luz terão a bandeira vermelha 
no mês de abril. No primeiro patamar da bandeira vermelha, a cobrança adicional é 

de R$ 3,00 a cada 100 quilowatt-hora (kWH) consumidos.  
 
A decisão foi tomada porque foi necessário acionar mais usinas térmicas, que geram 

energia mais cara que as hidrelétricas. As termelétricas que foram ligadas produzem 
energia a R$ 426,00 por megawatt-hora (MWh). A bandeira vermelha é acionada toda 

vez que esse custo supera R$ 422,00 por MWh.  
 
Há mais de um ano a bandeira vermelha não era acionada. O recurso, porém, foi usado 

durante todo o ano de 2015 e em janeiro e fevereiro de 2016. De lá para cá, as contas 
mensais oscilaram entre bandeiras verdes e amarelas.  

 
A bandeira vermelha possui dois patamares de cobrança. Quando o custo das 
termelétricas ligadas supera R$ 422,56 por megawatt-hora (MWh), a Aneel utiliza o 

primeiro patamar da bandeira vermelha, que adiciona entre R$ 3,00 a cada 100 kWh 
consumidos.  

 
Se o valor for superior a R$ 610,00 por MWh, o sistema atinge o segundo patamar da 
bandeira vermelha, cujo acréscimo é de R$ 3,50 a cada 100 kWh.  

 
Em março, esse custo ficou entre R$ 211,28 por MWh e R$ 422,56 por MWh, nível em 

que é aplicada a bandeira amarela, que adiciona R$ 2,00 para cada 100 kWh 
consumidos. De dezembro a fevereiro, havia vigorado a bandeira verde, sem nenhuma 

cobrança adicional na conta de luz, porque o custo das térmicas acionadas ficou abaixo 
de R$ 211,28 por MWh. 
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